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VISŲ: ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 

VIENYKITĖS! i . darbijmimas
AMERIKOS LIETUVIŲ: .R,;K.-šVENtI JŲOŽAPO JUNGOS ORGANAS.

I N A A N T R A D I E N I A IS IR

PENKTADIENIAIS ’

EINA NUO 1915 METŲ

“DARBININKO” VAJUS
KONTESTO DALYVIŲ STOVIS .

. Šio. menesio 4 d. kontesto dalyvių stovis buvo sekantisii 
’ . • Kontestantas y ' ' •

.Šv. Pranciškaus parapiją, Lavvrencę, Mass. 
Kun. J. Bružikas, Š.; J. ...... .. .. ,.. ; 
Šv.. Juozapo parapija,. Lowelį Mass. y.. .. 
Leonardas Kumpa, Montello,, Mass. ... ;... 
Šv. Jurgio parapiją, Nor\vood, Mass. . .y. 
L. D. S. I Kuopa, So. Boston, Mass.........
K- J. Nadzeika, Nashua. N.. II. .........

. K. P; Tamošiūnas, Hartford, Conn... . . . 
——- F. -A. Kondrotasr Phiktdedplmt, Iki. .. .v t. 
V L- D. S. 71 kuopa- Roclrester, N. Y> ., ..... 
. Šv. Juozapo parapija, Scranton, Pa. ....

Petras Svirskas, Haverhill, Mass. ...... .. 
J. Pundžius, Montreaį Canadą. ....... ,. ♦. 
L. D. S. 103 kuopa, Philadelphia, Pa ..... 
B. Mičiunienė, Neiv Britain, Gonn ...... . 
Ona Banionienė, Detroit, Mieli..; .. ,..

1 J. A. Zavadskas,.Haverhill, Mass. ....... 
Ona Romaiiskiutė, Br.idgeport, Conn. ..... 
Šv, Kazimiero parapija, Providence, R, I. 
Marijona Uždavinyfė, Nbnvood, Mass. ....

• M. Žukauskaitė, Ainsterdam, N. Y. .. .....
J. Sekys, Hartford. Conn.. ..........
Juozas Kirmilas, Worcester, Mass. ..
Marijona. Kilmoniutė, So. Boston,. Mass. .
Peti’as Starinskas, So. Boston, Mass. ,...
Pranciškonų Vienuolijos. Draugija, So. Boston, Mass 31 ’ 
Šv, Petro parapijos choras, So. Boston,Mass. ...... 31 
Štella Šejefkaitė, So. Boston, Mass,. ....... . .. .: 31

Dar permanai turime kontesiantų., šis vajus yra kiek
vienam mūsų skaitytojui ne keliems parinktiems. Alės 
kvietėme :ir įvfeČianlė ^kiekvieną- baustį skaitytąją “daly
vauti vajuje. Be kiekvieno iš Tamstų .pągęlbos mės ne
pasieksime savų tikslo. Aišku, kad kiekvienas, kuris va
juje dalyvaus nelaimės pirmos vietos. Kiekvienas iš 
Tamstų, kurie šiuos žodžius skaitote, negalite pašvęsti 
daug laiko, kad surasti mums naujų skaityfdjų, bet štai 
ką Tamsta gali padaryti, kaip gali mums padėti.

~ Kiekvienas turi nors vieną pažystamą, kuris galėtų 
‘‘Darbininką” , užsiprenumeruoti, bet dar jo neskaito. 
Šiandien pat, bet jei šiandien negali taisyt, nueik pas. 
savo draugą ir paaiškink jam apie “Darbininke” vajų. 
Gal jis apie vajų dar herą girdėjęs. Pasakyk jam, kad

• už triS'dolęriuš jis gaus.“Darbininką”*du kart savaitėje 
per ištisus metus ir .dar dovami Lietuvos Albumą. Para
gink ji užsiprenumeruoti? Paimk nuo jo tris dolerius ir 
mums prisiųsk kartu su juo vardu ir adresu.

Tai yra Tamstos darbas. Nėra nei vieno mūsų skaity
tojo, kuris tiek negalėtų dėl savo laikraščio padaryti. 
Svarbiausiai yra .neatidėlioti. Nueik šiandien ar ryt, 
bet būtinai šią sąvaitę. Už tą Tamstos žygį L. D. S. ir 
“Darbininkas”, bus Tamstai dėkingas.

Šlajaus Vedėjau.
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1. Vaizdas Tygait upės netoli GraftoiŲ AV. Va., kur karo departamentas statys
tvenkinį kamuojantį 12. milijonų dolerių, kad apsaugo jus. gyventojus nuo. potvy
nių., •. ' ? • ■ •' • ? .' . ' . .
2. Ūkininkai štrcikieriai, C.hicagos rajone, atėmę pienais streiklaužių pila gatvėn.
3. Prezidento Rooseyelt žmona \Vashingtoile kalba Prekybos Rūmų atstovams, ra
gindama, kad jie paremtų senatvės pensi jų Įstatymą.

TĖVAS BRUŽIKAS, S. J. 
GIRARD.VILLE, PA.

KUNIGU “VIENYBĖS,, VALDŽIA ŠELPS STU-
POS0IŽIAI ■ DENIUS

, KAINA 5 CENTAI

Amerika Baus Sa
vo Skolininkus

Antradienį, vasario 6 d. į- 
Vyksta Kunigų ‘ ‘ Vienybės 
Cent.ro Valdybos posėdis 
Neiv Yorke. Į tą posėdį iš- 
viko kipi. F. duras, L. tarpe pen-

. . .. « °nbsl.los_n^ Ifcūį ir septynių milijonų
rys ir Kunigij. Vienybės šelpimui beturčių
Sekretorius ir kun. \ asJ-s>l studentu. Studentams bus 
Kunigų “Vienybes” Cent-,

b'. ! girai*dViIliečiams- io? Biemininkąs;

Nuo vasario 5 iki 12 d, š. 
m. Tėvas ... Bružikas, S. J. 
pradėjo n ii sijas kleb. kurk 
M. ’ Daumanto parapijoje,
Girardyille, Pa;

Tėvas Bružikas misijų 
metu priiminėja prenume
ratas ‘ ‘ Darbininkui”.

G e r b'.
patariame užsiprenumeruo
ti “Darbininką.” nupiginta 
kaina ir įsigyti brangią do
vana Lietuvos Albumą.

PRANCŪZIJA ATMETĖ 
VOKIETIJOS PASIULIM^

PARIS', — Prancūzija 
atmetė .Vokietijoj. pasiūly-

S. Literatįnės J

VVSIUNGTON, — Jung, 
Valst. vyriausybe, netekusi 
kantrybes, išleido griežtą į- 
stafynią prieš savo skolinin
kus, ' Tą įstatymą, kuriuo 
draudžiama asmenims ar į- 
staigoms pirkti, ąr parduoti 
naujus paskolų lakštus tų 
yyilsty'lnų, kuijos_jneniol<a_ 
savo skolų Amerikai. Sena
tas jau . priėmę. Manoma, 
kad atstovų rūmai prii'ms, 
nes jį . remi a prez, Roosevel t

N<‘ tik Amerikos gyvento^ 
yjams šiuo įstatymu drau
džiama. ])irkti ir parduoti 
tų valstybių paskolos lakš
tus, bet taipgi draudžiamą 
teikti , jiems ar jų politiš
koms dalims, tai yra, mies
tams ar’ apskričiams. bet 
kokių naujų paskolų.

Bausmė už nesilaikymą 
šio įstatymo skiriama iki

WASHINGTON 
rry L. Hopkins, --- ----- . ...................... ....
tratorius FERA paskelbė j 10,000 dolerių ir penki nie
kad valdžia numato

, — Ha- 
adminis-

siais

duodama, darbas,., kuri jie 

ku. Už darbą jiems bus mo
kama nuo 10 iki 20 dolerių 
į mėnesį.

Pašalpa bus teikiama 10% 
studentų, esančių kolegijose

MIKĖNAS LENINGRADE ISyzyrip,, S

Tą pači ą' dieną pas kun. 
F. Strakauską, Lo w e 11, 
Mass. Įvyksta Bostono pro
vincijos Kunigų Vienybes 
posėdis.

tai kalėjimo..
Šis įstatymas nukreiptas 

prieš 18 valstybių, kurios 
Amerikai, yru skolingos 12,- 
716, 451,610 dolerių. Misos; 
valstybės, iskiriant Rusiją, 
Nrrąragtią--ii* ^tmerrijh, 

DEGTINĖJE BUVĘ ABšT-
NINKO

LOŠIOBMĖN.

ra pąsižadėjušios skolą lik
viduoti vatomis. Savo laiku 
m»buv<). sumokėtą 662,108,- 
837 dolerių.

Lietuva, yra skolinga i švi
no 6,554,5-14 dolerius ir su
lig sa.vo pasižadojiipo laiku j 
nėra sumokėjusi 221,169 do- > 
letius.__Tjjdrlyšis, įstatynias^J .
lygiai veikia ir prieš Lietuj - 
vą._ .

Vienintelė valstybė, kui’i 
p-a savo /laiku sumokėjusi, 
sa ve >. žadėtas ško.l os dali s y- . 
ra Suomija.

Lietuvos tautininkų val
džia dėl tam tikrų sumeti*y 
inų jau du. kartu, atsisakė 
Amerikai mokėti pažadėtas 
skolos dalis, pasitenkinda
ma sumokėjimu tik apie 
J0% prigulinčios smųos ir 
tuomi pražiopsojo ])i‘ogą įsi 
gyti Amerikos vyriausybės 
ir piliečių simpatijų. Ta . 
simpatija 'šiuo laiku būtų 
Lietuvai naudinga kada grę 
šia pavojus iš Lenkijos, ir j 
Vokietijos pusės. Vokiecių' 
Hitleriui susimerkus-su Pil : 
sudskiu ir sudarius drau- į 
giškutrio ir nepuolimo . su*; 
tartis, jos gali sudaryti.ben
drą frontą prieš, Lietuvą. , ,

Tautininkų valdžios mį- 
n.isteris.AVashingt()ne p. Ba- ,■ 
lutis_ mėgino ‘‘ Darbininke” ' 
aiškintis kodėl Amerikai 
nebuvo sumokėta, ..bet prie
žastis greičiausiai bus tame, . 
kad Lietuvos užsienių poli-’ 
tikai aklai sekė. pavjTzdį 
lenkn draugės -Franci j oš, .. 
kuri yra nusistačiusi niol>et 
Amerikai nedaugiau kaip < 
dešimtį centų už kiekvieną 
doleri;

Manoma, kad Ameriką 
griebsis ir griežtesnių prie
monių prieš savo skolini- 
kus, jei šis Įstatymas i juos 
nepaveiks. ■

Kada dolerio vertė buvo 
beveik ant pusės sumažinta, 
tai automatiškai ir skolos . 
tokioje pat proporcijoje bu
vo sumažintos. Todėl ame* .

WALPOLE,.— Policija 
mananti, kad Andrew Ol- 
sen, Peter Razyadauskąš ir 
Ak*xahder. Romaszkoivski 
buvo nunuodyti. Pereitą sau 
šio. mėn. 21 d. jie nusipirkę 
degtinės Nonvoode ir pra
dėję. gerti; Vienas iš tos 
kompanijos, Al bert. Stein- 
berg, išgėręs vieną stikliuką 
pastebėjo, kad degtinė turi 
blogą skoni. Jis paprašęs 
juodos kavos ir daugiau 
degtinės nebegėrė. Kiti du 
nepaisė savo draugo ir gėrė 
pakol nusigėrė mirtinai.
. . Valstybės ekspertai išty
rę, kad degtinėje buvę arše
niko ir mano, kad visi trys 
buvo nunuodyti, o ne mirė 
nuo degtinės,, kai]) pirmiau 
buvo manyta.

Tardymas Įvyks trečindie- 
•'nyje, vasario 7 d.

skiriania studentams, kurie 
dėl lėšų stokos nebegali to
liau tęsti mokslo. Viena ket
virtadalis bus - duodama 
tiems, kurie yra gero kata- 
kteriaus ir gabumų, bet dėl 
finansų negali pradėti mok
slo. .

Studentams bus • skiriami 
darbai mokslo Įstaigose ir 
bus. panašus į darbus, ku
riuos. biednesni studentai 
dirba mokslo mėtų.

LENINGRADAS, — Ei-
. , , , .. lės Leningrado organizacijųma dėl sudarvnio nepuolimo i . . y - / -y*- M - ‘ - ¥-- . |organizuodamas turnyras i-

„ ..... x. p.s m, kovo m. Tur-
ng įjos n a įjos pasu \ |nvre dalvvaus 15 Leningra- 

maš, kad didesnes valstvbes / • / - - a n - • ;. . > do meisteriu ir4—6. užsienionedichiitų apsi^TOldavimą. ir dauęiausia a
leistu vomeeiams padidinti,. . , -iv v-.. . . • • - ■ .launuiu tarpo. . Ls užsieniojų famuomene proporeiona-:.r 
hskai su kitomis valstybe- gtalbfrg0 (Švedija), ReKe- 
mis, buvo maltai priimtas . . .. ,T . .. ; -v. . dzmskio (Lenkija), Kmo-
Paryžiuje. cho (Austrija), Pirčo ir

Prancūzai mano, kad ne- KostiČo (Jugoslavija). Da- 
susipratimai tarpe jų ir vo- l^-vių sudėtimi, pasak Le- 
kiečių geriausiai būtu paša- ningrado spaudos, turnyras 
Imti, jei Vokietija g’rįžtųibus labai idomia šakmatu 

priemone pasiruošti didžia
jam tarptautiniam turnyrui

> Maskvoje.

sutarties tarpe tu valstybių.

“Tautų Opiumo” Sovietai 
Negali Išnaikinti Tautų. Lygon.

LENINGRADAS, — Ne
žiūrint kasmet ruošiamos 
triikšmingos prieštikybinės 
kampanijos, Sovietu o s e, 
kaip matyti, iš pačios bolše
vikų spaudos, kova su tiky- 
ha sunkiai vyksta. Krasnają 
Gazeta dejuoja, kad/.‘tautų 
opiumas” Įsivyravęs ne tik 
“kurčiuose nacionaliniuose 

' rajonuose”,]......
vi.škai . ūkininkaujančius ū- 
kininkus, bet net pas atsili
kusią kolkozninkų ir darbi
ninkų dalį. Bažnyčios tarnų 
ir sektantų armija “tebcšu- 
ka” darbininkų , galvas. Ti
kybos obalsiu/ esą, dažnąi 
žygiuojanti kontrevoliucija. 
Visai-neseniai.

GRĮŽO Iš SOVIETŲ PRAGARO 
IR ATSIGULĖ.

BROOKLYN, — Vienuo
likos metą berniukas su sa
vo sesute, aštuonių metų, 
bežaisdami degtukais, pade
gė Šv.. Rožančiaus Bažny
čią,'■CliaunceySt. ir padarė 
10,000.00 dolerių nuostolių.

gatvio purvą. Dievas paims 
šluotą ir iššluos?”. ■.

Tačiau paskutiniuoju lai-1 .
ku, esą, vis rečiau ir rečiau 'Rusijos) kalėjimų sunkiai j 
pasitaiko atviri priešsovie-1 sergantis kini. Kazakevičius, 
.tiški žygiai'. Leningrado nr- h' pagydytas Kovai su Tu- 
kijerejus net pradėjęs va-rv- berkoliozu Draugijos sena
tį propagandą už kolkozds. Mj<)j A. Panemunėje.
Priešas keičiąs taktiką. Įsi- Sausio m. 12 d. ligonį ap- 
skverbiąs Į kolkožus,. prisi- ]ankė Ekscelencija vysk.

ne tik pas seno- mptęs internacionalistu ;\su i Matulionis, K. V. Pirmi- 
viėninteliu tikšlu kenkti veiįninkąs kum V. MieleŠka ir 
kianf slapčiomis”.. ‘ keli jo draugai.

Praėjusiais metais grįžęs į 
iš SSSR kalėjimų kun. Jur 
šanns serga džiova iv antTąs. 
mėnuo gydomas Raudonojo 
Kryžiaus Sanatorijoj Ą; 
Panemunėj. •
..Jo sveikatą po truputi go* 

rėja’. . /

.. KAUN AS, — ..Jau pąr- 
i vežtas iš SSSR . (Sovietų

Gerb. skaitytoju ir ’ prjetęlių 
nuoširdžiai prašome teniti tuos 
profesionalus ir biznierius, kurie 
skelbiasi “Darbininke.*’ Nuėję

. ...... a. daryti kokį biznį pasakykite, kadi
T nninprnde matSte: jb skelbimą - “Darbiniu-

buvo agituojama : So? g.eI^u suprw> kaą skelbtis “Dai>
vietų, valdžią, kaip nuo šąli* bintke” apšhftokft.

ke.P Tokiu būdu biznierius dar

rikieeiams nesuprantama,. 
kodėl skolingos valstybės 
negali tuomi pasinaudoti ir 
savo skolų.: dalis sumokėti.,' 
Pamatoutai manoma, kady 
skolininkų elgesyswa iŠ. 
blogos valios, o ne iš ekono
minių sumetimų. • '

ROMAN GAVO TRIS ME
TUS KALĖJIMO

t Los Angeles mieste, dėl gilsiančio pavojaus nuo žemes drebėjimo, inūrinės niokyk- 
los buvo .uždarytos ir jų vio ton- pastatytos drobines ’būdetes?

į P1TTSBVRGH, — Teis- . 
me John. Roman prisipaži* 
no kaltu, kad. jis .iškeitęs 
tris netikras banknotas pil 
dešimts dolerių kiekvieną. 
'Peisejas jam paskyrė baus
mę tris inetns kalėjimo, po 
metąs už kiekvieną dešimti- , 
nę. • -y. :
0, ViiiuaUs nepaniii’Sk, lietuvi t 
čia ne tik tavn praeitu, - 
•Čia tavo ir ateitis.

,MtiNmii,

4 •

i

Cent.ro


t Antradienis, Vasario 6, 1934. • x, T) A RB TNT NK A.E>

ILTINES ŽINIOS
DAKTARAI [Laukiami Svečiai

ĮBKIMy KALENDORIUS
^Vasario 6 d^rca tai meti- 
b diena išrinkimo Popie- 
ttUąi laimingai valdančio 
Bijaus XT. Bažnyčia prašo 
ĮjLmčiąju tą dieną ypatim 
tai pasimelsti už savo mato
mąją galvą.

išpildys koncertinę progra
mos dalį.. Kalbėtojais bus 
p., yiee konsulu P. Daąž- 
vardis įr kun. K. Urbonavi
čius. Laukiame dar vieno į- 
žymaus svečio iš Lietuvos. 
Tą dieną bus minima ir 
Kražių Skerdynės.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
' (GALINAUSKAS)
Tel. So. Boston 2300

414 Broadway, Sp; Boston 
Ofisui ntiinrus hu<r 1<) iki 12 vtu 
ryto, nūu 1:3() iki 5 :l»0 po pietų b 
nuo G Iki 9 L vakare., šventų <|lenų 
, . ruimai susitarimų. ‘

Tos linksimos dienos vą- 
Kare įvyksta Moterį} Sąjun
gos kuopos susirinkimas.

t ‘ .Vasario 7 d., *7:30 vai. va
karė, 492 E, Sėventhi St., 
Veiklus ' Sesei!} Pasionisčią 
lėmėją skyrius rengia inil- 
|mii§ką vakarą šelpti tą Se^ 
įmČiiĮ_. vedamą našlaityną. 
jos dabą? didiną koplyčią 
įp vaikučiams prieglaudos 
Mamą. Ponios Siaurienė, 
IŠkuclrienė, . Jakiniavičįenė, 
Vasilienė, panelės Kilnio- 
niutė, Mąjąuskaitė su ki
tomis Elmhursto .prietelko- 
mis nuoširdžiai darbuojasi. 
Jei šis parengimas joms nu
siseks, jos stos . darbuotis 
“Darbiiiiiiko” vajuje. Lin
kime. “

Moterį} Sąjungos kuopa 
dviem . vilyčiom šauna du 
zuikiu. Vasario 11 d. 6 v. v. 
492 E. 7-th S t., jos rengia 
programą ir vakarienę. Jos 
su šimtais svečiu minės ga
vimą ėarterio ir tautos ne
priklausomybės šventę.. Ge
ras darbas I , .

Federacijos skelbiama ka- 
-taliką Akcijos -ir -spaudos, 
savaitę mūsą skyrius rengia 
visomis pajėgomis. Klebo
nas jau gavo .vyskupijos už; 
gyrimą ir reikalingus leidi
mus. Laikas greit bus pa-., 
skelbtas..

i Penktadienį po Šv.. Va
landai bus Labdarybės dvau 
gijos susirinkimas. Št drau- 
■gija yra talkininkė Šv. Vin
cento a Paulio vyrą draugi
jai. Abi draugijos sėkmin
gai ir taikiai darbuojasi be
darbi!} tarpe. '

f Ponas J. B. Laučka, kun. 
t Virmaūskuį prašant, pri- 
silmtė sekančias knygutes: 
Šv. Teresė Mažoji mūsą liž- 
tarėjaj Maldą . Rinkinėlis, 

..Tėvą Jėzuitą leidinys; Kar- 
į mėlio Gėlelė, Šv.. Kūdikėlio 
[-Jėzaus Teresė, Tėvą Mari- 
vjbną leidinys, vaikams tiu- 

kami skaitymai.; ir dramą 
^Šventoji . Teresėlė,” Šv.- 
Kazimiero draugijos leidi
nys.

i'el. Ko, lloshųt US2S
LIETUVIS DANTISTAS ;

lDR.M.V.GASPEB
r. (KASPARAVIČIUS)
| 525 E. Broadvvay, S, Boston
5 Valaitdoa
f Nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 1.30 iki 
| ->* Ir nuo G iki S vai. vakare, Ofi- 
Įsas uždarytas subatoš vakarais ir 
| nedėldieniais, taipgi serodoirtis nuo 
? 12-toa dienų uždarytas,
I Taipgi nuimu ir X-Ray ,

TeL So. Boston 2669

Lietuvis Dantistas

A, L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So.. Boston
Ofiso valandos nuo 0 iki 12, nuo 
t :30 iki • G Ir nuo . 6:30 iki 0 v. v. 
S e vedomis nuo'a iki 1.2 v. dienų 
Subatomls nuo 9 iki G vai. vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų. 

. ’ (pagal sutarti)

JONAS GRIGALIŪ
NAS. busimasis advokatas, 
Boston College Law Sciiool 
studentas, choro pirminin
kas ir uolus darbuotojas. 
Rengiamą šokią komisijos 
iždininkas. Daug dirbęs šo- 
idą rengime. ' , ,

Jonai!-Ar jau prisirengei 
galutinai choro šokiams? — 
klausia Jurgis. .

Žinomas, dalykas. Praleis
ti choro šokius tai būtu dau 
giąu negu apsileidimas, — 
sako Jonas.

Per keletą metu nesu pra
leidęs tokios progos, nes ži
nau, kad tąi galima smą-

So. Bostono lietuviai ka
talikai vasario 16 d. mini

1 -vasario 11 d., 2 vai. po piė- 
tų^ Munieipal salėje. Fėde-

i- racijos vietos skyrius ir kle
bonas stengiasi sumobilizuo
ti. kuodidžiausias pajėgas 
dainininką ir kalbėtoją. Fe
deracijos pakviestas progra 
rhą vesti Di\ J. Landžius . . . . . ..

Į.itai,-kelis žodžius. Paiapi- Wlal P^^uiti. Tai 
jos choras ir solistai, vado- kuiisj netaip greit

( vybeje p. M. P. Karbausko, I u?*ull'st1’
L .---------- T------ .1 Taigi, penktadienio vaka-

' B A LIŪS 1vasari° 9 lakstą cho-

i ■ RENGIA -j

' ŽV; KAZIM. R. K. DRAUGIJA ;
• Nauju narių prirašymui. į

Vasario-Feb. 10,1934 '
f 492 E 7th St., So. Boston, Mass.

i . 6:30 vai. vak.

' GERBIAMIEJI:—

į. ' Kviečiame visus atsilankyti į 
’ šį balių. Bus gera V. Dragūno 
t orkestrą.

_■ Taipgi, dabar yra D-jos vajus
I , per.tris men. ir liauji, nariui bus
t * “ - ■ •- - - ■ • 'pritinami nupiginta kaina’ Ntio 

18 iki 25 m. ' be Įstojimo . ir be 
daktaro. Nuo 25 iki 45 m. puse 
jatojinio, su daktaru.

Moka $7.00 Į: savaitę Bros pa-, 
•šelpą ir pomirtinė $200..

gerk

('ei. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. 0.
(REDPfiYS)

Lietuvis Gydytoj
Ofiso Valandos:. 2—4 ir 6—8 

278 Harvard Street,
’<ump Inman arti Central Sq

Oamhrtdge. Mass.

Vas. 7 d., laivu New Nor
kau atvyksta Tėvas Čikota, 

, Marijoną Kongregacijos vy- 
j riausias vadas -—Generolas. 
Dieną vėliau, atvyksta Tė- 

į vas Paultiliąs. IJoiuininką 
1 Ordeno atgaivintojas Lietu- 
'voje. . ‘ .- 
! Savaitę, vėliau atvažiuo 
ja So. Bostonan Tėvas Bru- 
žikhs, įžymus Jėzuitą Orde- 
no misionierius. Vietos Fe-. 
dęracijo'? skyrius ir klebo
nas daro žygius gauti vieną 
laukiamą svočią tautos šveri 
tės minėjimui, o visus juos 
Kataliką Akcijos ir Spąu- JADVYGA VITKAUS- 
dos savaitei. Ąnol projekto, KAITĖ, gabi veikėja — I išrinkti, atstovais į lenl<u 
nenas ją sakys pamokslą chore. Ji visuomet išplatina seimą’.. Kaip žinomą, prieš 
•šv. Petro bažnyčioje vas. lt daug tikietą ir tuo įsigyjo | helerius metus lenką vai 

| d., 11 vai. rytą. ' choro narių palankumą. Ji Į tižios. organai šią gūdi.
' j yra rengiamą šokią komįsi- “Hromadą” uždraudė ii

„ . • t. - jos narė. . jos vadus suėmė. Žymiaus- Vasario d.,Stainslovas---- -—'-------- -------—+-------------------- —=----- -—----- -■
ŠLIUBAI.

%■
4

VAŽINĖJA UŽSIENY
Lankėsi Anglijoj, Airijoj, 
Škotijoj, Vokietijoj, Pran-. 
ei joj, Italijoj, Šveicarijoj, 

■ ir Austrijoj-ir gavo labai 
svarbių informaciją Lon-

Vlone, Paryžiuj, Berlyne, 
Vienoj ir kituosędideiiuo- 

,>r sė miestuose,' ir todėl Jis 
labai gerai ir naudingai gali pa
tarnauti sergantiems. Patarimas 
veltui. • 

ūi.CraKj,327S”i.
uiandot. Antradieni*!*, ketrlrt* 

. ieulai* k šeštadieniai* 10—12 ry 
e. 2- 5, 7—8 fakar*; aekmadu 
dalis 10—12 tiktai .

iš j ą pabėgo į Sovietą Rusi-
If ęiRARPAQ | ją. Dabar jie kaitinami rem 

. Ki OlUADnAO - gę nacionalistišką kontrėvo-
‘r t iįiieiją Gudijai nuo. Rusijos

Pelkelę . Laivakomą . ir aį-^j rįį
Insurance Ofisą į nauja ‘ •

< VOKIETI J A PUOLA HE-
N au j a vieta yra daug pa- 

rankesnė ir tinkamesnė ofi-| ., .
sui. -. ’

| Visus koštu įnorius prašau 
įburn, nuteigs šešiems, me- dabar po nauju antrašu a- 
j nėšiams kalėjimo ir užsimo- j-eįį£ •

i sinits doleriu uz- tai, kad jis P D A D H D I A I
'gruodžio mėli. 30 d. nukam u K A D U K I A I

J. Čapas ir Ona Karolytė, 
išklausė 8- rak šv. Yiišių sa
vo intėneijoms,, priėmė mo
terystės sakramentą. Jau
navedžiai apsigyvensią Bri- 
ghtone. ’ ...

NUKANDO NOSĮ
Dominic Schelzo, 18 meti, 

amžiaus, gyvenantis Wo-

101 keti pabaudos penkiasde- __
į šimts dolerių už- tai, kad jis 
'gruodžio mėli. 30 d. liukam
i do Juliau Rebetskuu uosį. 
j Jo advokatas tvrtino, kad j 
! vaikinas užpultas Rebetskio 
•gynėsi kaip galėjo ir iš dės- 
iperacijęs nukando jam no- 
Įsį. Nors .teisėjas Beaudre.au 
J pripažino, kad tam yra šiek 
Įtiek teisybės, ;bet visgi Re- 
i betskis liko be nosies ir 
j Schelzo turi būti nubaustas..
i Mes ypatingai raginame « 
remti tuos biznierius ir pro

ro trisdešimties mėtą j ūbi- f esionalus, kurie skelbiasi 
liejiniai šokiai. .

Nors-., choristai visuomet 
pasižymė j o šokią renginiu, 
bet šį-kartą tokiai komisijai 
besidarbuojant, kaip p-lcs 
O. Valeckaitė, D. Karbaus- 
kaitė, J> Vilkauskaitė, EI. 
Podelytė, M. Naujokaitytė, 
F. Grendolytė, M. Leščins
kaite, O. Januškevičiūtė, 
J. Grigaliūnas, šokiai bus' 
gražiausi ir pasekmingįausi j

■^Darbininkė.”" • .

“Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė misi
ja”.—

Popieziuš Leonas XIII.
Daug geriau šeimoje tris va
gis turėti negu vieną girtuo- ' 
klį. -' Rom. Striūpas.

Tad nepriklausą irtiems 
jH’Oga prisirašyti.

' Įžanga tik.25c.
y Kviečia Komitetas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SOVIETU GUDIJOJE SU- 8kleU“ni dai'omil “evv pasisakytais ir nepasako-IMTA DAUG ®UNISTy '»» «i—.

I . ——. : Visokius pasikėsini m u s 
VARŠUVA,Vokiečių pakeisti teisišką Klaipėdos

(Lclegramą agentūros žinio- krašto padėtį, vis tiek iš 
inis, lenką naęionaidemo- l<ur būtą bandoma jups da- . 
'.ratą laikraštis A.B.Č. iš' ryti, Lietuvos vyriausybė v- 
gerai painformuotą gūdis- ra pasiryžusi griežčiausiu 
ką sliiokšhią praneša, kad būdu ir pačioje užuomazgo- 
gudą Sovietą respublikoje j e sutramdyti.. . ..
suimta, daug. gūdą komiuiis- Ryšimu su vokiečiu agen
tą. Tarp suimtąją esą iT gu- įįįros paskleistais gandais, 
dą vadai, kurie prieš kėlė- Lietuvos pasiuntinys Berly- 
rnis metus,-kaipo Vilniaus ne šaulys, Lietuvos vy- 

n^ab buvo gausybės pavedamas, pa
reiškė. vokiečių užsienių rei
kalą ministerijai energingą 
protestą prieš tokią gandą 
skleidimą, pabrėždamas, 
kad atsakomybė už iš to ga
linti Jdlti. santykių įtempi-..._ 
mą ir neramumą savaime 
suprantama tenka vokiečių 
vyriausybei. Elta,

PAGERBĖ KUN. KRAUJAI}

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A ORIUS 
494 E. Broadvčay, 

South Boston, Mass.
TeL So. Boston 1437 J 

Res. 158 W. 7th St. ' ’ 
TeL So. Boston 1437 M

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas . dieną jr naktj

Funeral Home ir Bes.' 
564 Eašt Broadway, 

So, Boston, Mass.

B ER L INAS, — Sausio 
10 d. apie 20. vai. oficiali 
vokiečių telegramą agentū
ra Peutschės Nachrichten 
Buero paskelbė savo raclio 
tarnyboje pranešimą, pava
dintą “Nauji gandai apie 
Lietuvos smurto priemones 
Klaipėdoje” kurį čia žodis 
į žodį duodame. Žinia . pa- 

I duota iš Tilžės. Ji skamba 
šitaip:

“Čia turimomis, kol kas 
dar .nepatikrintomis, žinio
mis iš Lietuvos, lietuviai 
rengiąsi artimiausiomis die-, 
homis imtis naują smurto 
priemonią prieš autonomi
nį Klaipėdos krašta. Esą, 
lietuviu jaunieji šauliai 
(Jungschuetzen) ir lietuvių 
pasienio policija ketina su- , 
imti visus ladratus ir val
džios savivaldybės - organą 
viršininkus ir paskelbti 
juos atstatydintais, šia pro
gą būsianti nuginkluota ir 
Klaipėdos krašto policija. 
Tokiu būdu. paliuosuotas

Vilniaus lietuvių visuome
nė sausio 2 d. Vilniaus Vy
tauto Didž. gimnazijos salė
je iškilmingai paminėjo mi- 
lusį kun. prof. P. Kraujalį. 
Ilgesnę kalbą apie vėli’onį 
pasakė kun. Čibiras. Kon
certinėje akademijos dalyje 
labai gražiai pasirodė lietu
vių mokytoją choras, A, 
Krutulio vedamas. .

IŠVYKO DU KUNIGAI, BUV. 
SOV. RUSIJOS KALINIAI

Šiomis dienomis, neilgai 
pasidžiaugę savo tėvyne, iš
vyko į užsienį du neseniai 
iš Rusijos grįžę kunigai: 
kun. Deinys“— į Estiją, 
kun. . Lądyga — į Angliją. 
Juos palydėjo p.p. Ladygie- 
nė, Ladygaitė, kun. Juodei
ka, Prijalgauskaitė, Puišys 
ir Akšomaitytė.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

.. . ... - - . . 1. . m . ~ w A /i n >- vietas užims lietuviai. TaipNEW DEAL VARIETY STORE pat norima priversti atsta-
Mes parduodam geros rūšies toniką. 3 didelės bon- Lydinti Schreibėrio direkto- 

Visį pasinaudokime šia pro-| kos ug 25c. Depozito nereikia mokėti už bonkas. Pty^ kurią lietuvių
ga ir ’atsilankykme : į choro * y svaro keksai 11c. Pajai visokio skonio 11c. Viskas spauda paskutinūmiš dieno- 
šokius, 264 Ilunfington A-, prieinamomis kainomis. Kviečiame užeiti mis pradėjo ai šią kiisinimo
ve. Boston, Mass. Salė nau-; 275 BROAĮAVAY- SO. BOSTON, MASS. | kampaniją. Esą, surastame
jai ištaisyta, tad linksmai i 
praleisime laiką.

Chor.\

ga ir ’atsilankykme ’ į choro

GRIAUNA SO. BOSTONĄ.

ONA VALECKAITŪ. so
listė, šokią komisijos, pirmi
ninkė. Jai vadovaujant, ju
biliejiniai šokiai prirengti 
kuogori ausini, . :

Apie mūsą pigą ii*, gražų patarnavimą,, 
klauskite tą, kuriems mes patarnavome.

K JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS
Graboriai ir Balsamuotojai 

380 Broadway, So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 0304-WVFędęral Housing korporą- 

eija verčia aplūžusius na
mus nuo Dorchėster St. iki1 ■ . . • • I
Dorchester Avė., žinoma 
.perka tas aplūžusias, nuosa-; 

vybes nuo savininku. Sta-j _____ ____
tyš naujus moderniškus na- .LIETUVOS DUKTERŲ DBrJOS 
mus nugriautųjų vietoji'J po GLOBa. MOTINOS iVč 
Savininkai verčiami savo ’tnnlnlnk€ — Eva Markslene, 

iiMiHiiu ivirdiiTiti 1 625 E* 8th St- So. Boston, Mass. SCUUS namus paiuuon. ! Vice-pirmlnlnkė— Ono Slaurlenfi,
. *443 E. Tth St,. SoL Boston, Mas*Namą savininkai* turėtu Tei. so. Boston 3422-1: 

•i-..:, .1- -i ' i. r'rot.. Rašt..— Brone Clunien^,.'
IKdinUOtl'S.aV() liamilS, Kati 29 Gould St., iVest Roxbury, Mass 
žinotTi kiek T'piknlrii-iti Tel< Park'^ai 1Š64*WAini tą. nit K illKaidlUL.. vt4I iciu, Raįį. - Marjona Markonlutfl 
tiek iv negaus, kiek .Veika* 33 Navarre. St,. Rosllndale, Mas*.

1 Tel. Pafkvvay 0558-W . Lauš, bet: dorotis galima. ‘ -'tdininke - on* stamuiiutc
■ 105 We«rt 6th St., So. Boston,- Ma»w

rvafkdarfi -v Ona MUsgirdlenG
. Gėrimas pirmiausia ap-1' t512S’1^bl,‘ ttį‘ MBf* 
temdei. . Paskui apsvaigina; W coiumbi* ra, so. Boston, mtu* 

zq- , ,: OranięU* savo susirinkimus laiko, kaiir apmarina. Galop praken.! antrų .utamtnk* Ai*witnoAm5nesio. 
jęĮą. ". - I T* ■ av*-kia.

L JUOZA M
-LAIKRODININKAS

į Parduodu įvairiausio.^ ruš)>..
: auksinius ir sidabriniu.- *la
!’.HR Taipgi ir pataisa>

366 W Broadwaj

SO. BOSTON, MASS
D

AGENTAI
įsakyme lietuvįą pasienio p>“-

' policijai šiam smurto žygiui1 
laikas nurodomas taip sau-< 
šio 7 ir 18 d.d. šitomis di( l į

. nomis policmikai turi būti j .KK ■
kiekvieną momentu pasireu-,Į Tcl. So Boston 3612, ,
gę veikti.. Klaipėdos kr. šie ■.. ...............     *
lietuvią planu i sukėlė di- f : ęininnin r

I džiausiu nerimo'; m oIUAdKAu
Laukiama, kad, visu piv-. Važiuojantiems j ir iŠ Lietuvos parų-

Apdrausk namus, rakandus 
automobilius pas 
J. S. MEŠLIS

TeL: Soų Boston 3612r

;ua; DRAUGIJŲ VALDYBŲ Įina, ir Klaipėdos sutarties AATytMJ.A t ' - siguarai (Anglija,..Prancft-
£xUpija, Italija, Japonija) lai- 

Ku . įsikiš sulaikyti lietu- 
———r——r—---- -—— viams nuo šio sunkaus, su

tarties sulaužymo, kuris bū
tą lygus Klaipėdos autono
mijos panaikinimui ir kurio 
pasėką visai nebūtu galima 
nuiąątyti.'’

• Vos gavusi šį pranešimą. 
Elta, tuojau telegrafu pa-i 
siuntė • visoms žymesnėms 
Europos telegramą agentū
roms griežčiausią šią piktą 
gandą paiieigimą, įmžynjiė- 

‘diinm,. kad tokią . gnn|hį
• '■ • ■ ■ ■■ - • " 

■ ■ t.

•V JONO ĘV BL. PASALPUMk 
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, ,
24 -Th(imp> P«r» Uostau; Ma* 

vice-pirm.-7-V. Medauis;
1430 Columbla. lld., S. BostoUį. Mas* 

Prot RąfitlUInkaa. - J.; GiinevMa 
"(I Thiuniv ParK So Bhutnn M-

l’in.. Ihišt inii kas —- Alb. Nevieni 233
E. St. Š<>’. • Uostui),' Mus< ..
ifiiUninkas - A. NaiidžlOna*

885. E. Bromhviiy.- So Boston. M».h 
Mardnlka J, Žaikl*.

7 VVinfleld St.. SO. Boston, Mm*. 
Orauglja laiko susirinkimu* kas trečb 

netlcidlenl kiekvieno mėnesio, 2 vai- 
po pietų, ParapIJoM RaliU. 4W B, Ttl I

1 3t., So, lWon, Man. .

piuu pasportus ir parduodu
. Laivakortes. .

Apdraiidžiu. baksus, namus, rakandus 
ir t.

342 W. ĖĮroudvvay, S. Boston, Mass.
• Telefonas §outli Bostpn 1708

AGENTŪRA
Parduodame .Laivakortes j ir 
iš Lietuvoj ant patogiausią ir 
greičiausią laivų. Sutvarkome 
reikalingus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS

' UŽCASH *
I N S U R ANO E

ApdrjUidžiamė. Namus, Rakan
dus, Automobilius ir t. t; 
BROADWAY. TRAVEL

BURBAU
It, J. VIKSVI4, Sav, 
360 W. Broądvvuy,

. So. ’Boston, Mass.
: .. TeL SOuth Boston 0020 t

. l
i

Beaudre.au
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. Tasai išsireiškimas:. —met tave pamokins , ir tau 
■‘apie mirusius gerą kai- reikale teisingai patars. ,.. 
bėk,” buvo garsaus P rančų- | _—-

Didžiausia tėvų dovana 
suprastas, ką parodo šis savo vaikams, tai kalba. Jiė 
nuotykis. Mirė vienas jojo mus nuo mažens moko kai- 
labai neapkenčiamas pažys- bą, kurią jie mokėjo, užtat 
tanias. JVolteris buvo pa- - dabar mums išaugus, -jie ti-

zii filosofo, Volterio, blogai

• • t .1

S p o r t a s S veikąta*Br augus Turtas
HlcUtiS, Petį ola įtib ii Jossi n ... ...... fPaskutiniame savo straip

snyje, bendrai rašiau apie 
pereitų metų sporte pasižy
mėjusius lietuvius. • Tačiau, 
meletos minėtų asmenų lie
tuvybė buvo abejotina. To
dėl, dabar mėginsiu pripa- 
rouyti, kad dauguma .iš tų 
abejotinų yra lietuviai. rago E ve. American,.. taip:

Dienraščio “Draugo” pra .pašo ’—. “Lietuviai, iki šiol kuriuos visas maistas turi sveikai, nes nesveika burpą; 
nešimu, Krausėj Notre Da- nežinomi sporto pasaulyje, būtinai pereiti. Jei burną' iššaukti ligas visame
me ir Kaival, Northivėstern,- netikėtai pašoko į krepšia- .yrą švaiį j 
yra lietuviais. Per pereitus svydžio sporto pirmas eiles,, kūnas,' galimą

' .j"

skaityti aprašymus “Drau- svarbaus touniamento, 
apie Krauše (Eduardą raine, jie neužimtų žymią 

Čikagietį Ii e- rolę.
....... rr..... _ Mikas T. Jodka aL. K.<i

Kiti pasižymėję yra —Kar
pis, Juozaitis, Barskis, Bei- 
noris, Budrick, Paplis ir 
Andrešiūnas. Visi priklauso 
prie Vyčių. Jie yra tiek pa
sižymėję, jog vienas sporto 
rašytojas, p. L. Fisher, Chi-

šj Skyrių Veda Amerikos Lietuvių Daktarą Draugijai anksčiau ar vėliau susiirgb
^rT__T. " \ . .. v. na pilvų — iššaukiaBURNA ’ m,

Rašo D i
Gydytojas - Chirurgas

Chieago, III,

nesu* 
virškinimą ir' dispepsiją. 
Ne. tik maistas turi būti Šva 
ruš kada jį imame burnon, 
bet. privalo būti '.Švari ir 
burna, per kurių maistas tu-į 
ri pereiti, I

Ncsnikramtymas.:. . j 
■r f ■■■ 

Kada dantys yra blogame .
Mikrobai burnoje. padejimei arba kada smege* 

;■ ... nys yra. skaudamos, tai inan
Mikrobai auga ten,, kur stas-pa.įmįas biuru#ii papra* 

randa maisto, drėgnumo ir M 
dideliais šmo

y 11 MViUl-člL I(RUSUI ir JįV- . 1' *. yivtr yyuniivl

1, bet nelabai rūpinasi ■ aU8tl'; lr dangums, jei ^kramtytu maistii 
ne burnoje? Ji yra tai yta-^ai lal/ri Mkąt padi. 
ta!, per . tanuos eina mals- prie^tiei pUį

i...,- ,.><«.uju.... nu,™.“ už,....- n ^Si?a.U? dl'ėgna.ir vu-po'kiek laiko pa-\ 
Iiyti Svanai' ne fflc bunuj, sU.*a' lak^l]bwt|u t’ar</s taip, kaip liaa p^.
bet ir dantis. Tinkamas bur- mY':rol)’i . visokeriopos rivo.es varysįa ilgai laikoma iskel-i 

gyena burnoje, net ir sva- ta ranJ^ K(tda pUvas paį 
nausio asmens. imrgsta-.f, mes įgauname neZ

žmonių,.. kurie skaitys, šį 
'4. aniičiūiias, straipsnelį, reikia gydytis 

ir taisyti dantis. Tad atsi
mink— švari ir sveika bur
na labai svarbus dalykas. 

Burna yrą f,ai vartai', jiėr kad .užkukyti . visą kūną

me ir Kavai, Northvvėstern,- netikėtai, pašoko į krepšia- .yra švatį ir sveika, tai ir. kūne. 
yra lietuviais. Per pereitus svydžio sporto pirmas eiles,, kuras,’ galimą tikėtis, bus 
metus, teko keletą kartų taip, jog nėra žaidimo arba sveikas. J oi burna nėra svei 

ku- ka 'ir švari, tai kūnas negali 
būti suvis sveikas. Daugelis c .
žmonių labai stengiasi už- ?a °įcs nuryjamas
laikyti švariai maistą ir gė- t^Si 8™°^ .gali
rimą 
užlaikyti švariai savo bur
ną, kuri.priima maistą-. Bur 
uos švarumas reiškia užlai-

kviestas laidotuvėse kalbėti, kiši, kad mes geriau, pra- 
•ir šitaip išsitarė; Ponas — moktume tąją kalbą ir tUo- 
buvo didis patrijotas, gabus mi priduotame jiems džiaug 
rašytojas, ištikimas drąu- smo.. Rodos, jei mes nediiš- 

. gaš, ir pavyzdingas tėvas,— , tame tėvų kalba kalbėti, tai 
jei tikrai jisai miręs... mes nedrįstame ir pasirody- 

----  ——. tituomi,kuomitikrai.esa- 
.A. - ------ • • • -i me. Verčiau, drąsini kalbė-Dažnai prisimink savo , . • _ \ .v* ,■ -i- .. i • v Icime tevu kalba ir įsaugin-niotineles malonia svpsena,. - .. , ..... ,, -v , . A . v U kime ■ .saw]e ta .lietuvybės pajusk, kad jos lupos užde-, , t “ ‘.J- i \ . sėkla, kuria mums tėvai į-
jo meiles, atnspaudą ant ta- į. _.. l
vo kaktos, kaitų saldžiai jS<^°' 
miegojai; gal ir ne viena 
liūdna ašarėlė nukrito ant 
tavo galvelės. Toksai prisi
minimas palengvins tavo 
prislėgtą širdį ir /paladis . _ v 7 -' ;■ , • nsake žmogui dirbti. Tai ko-tave ramvbeie ir doroje.; ; . ± . v . . .nvl n-- ‘ . . .. ._ |l<ia teisę turi žmogus skirtis,Tik, deje, retai arba per ve-! ‘ 
lai naudojamės motinos, pa
mokinimais.

ge
Kiraučiūną), < 
tuvį. Kada Kaival buvo iš^ 
rinktas savo ratelio kapito- 
nu » ateinantiems metams, f
“Draugas” pranešė, kad j
Albertas Kawal esąs (Ka- ?
.valiąnskast), lietuvis, Irilęs 
iš Cicero, UI. Gaila, kad, 
kaiklirie iš mūsų lietuvių 
jaunuolių pakeičia savo pa
vardes taip, jog vien jų ar
timiausi draugai žino kas 
jie toki.

Kad Jonas Broaėa, beįs- 
bolininkas, kilęs iš Laivren- 
cOj Mass. yra lietuvis, galiu . 
tvirtai sakyti, nes esu pats

l

P-nia Čliiang Kai-shek.
Kinijos nacionalistų dikta-

nos švarumo užlaikymas ne 
tik apsaugos nuo įvairių Ii- lltvuCHU vargsta, mes įgauname ne^
gų burnos, gerkles, dantų, Mikrobai nešvaria j burnoj, virškinimo liga ir visas kū- 
bet ir viso kūno. Burnos už- — ■. ..

JL * CV ILVl P V.VV l fLfAV/KJ IVZ^LVkJ

laikymas švariai yra taip , įyg cjen<0 nešvari burna turi 
ąyarbus, o iki Šiol nedauge- (įaUgįau mikrobų, negu šva- 
lis žmonių supranta tąjį . ....... ’ -

I iš to miesto.
.1 Eduardas Krause (Kriau-

| Judėjimas vra gvvumo! ^anas^’. ^°tre -pmiie,. jau 
ženklas. Dievas taip'surėdė, i Per du metu yra buvęs y.e- 
kad viskas o-vvaS turi indė-! nas r/Jmiausių zaidikų 
ti krutėti Bet tain nat jį J kTepšiasvydyje (baske t- toriaus žmona, rizikavo sa_ Kaį,. sveikai burną su gerab 

bąli). Šiais metais yra savo vo gyvybe laike mūšių na- ^^tkais ir i eikliais danti-

.. Yra dvi svarbios priežas- nas ^silpnėjo. . Tas ^ilp'. 
’ m na- kūno pajėgas atsispirti,
nvd- ir palieka mus tokia* 

ii. Pirmiausiai, joje yrami- me Pąd^> mes daity 
svarbumą. . ' - krobams flaugiau maist0( greitu UlauMme, ligą w
Ką ^ako įžymiausieji ggdy- kuriuo jie sryvena ir antra, o nomn^

t,'ai apie, burną. mikrobai nėra išplaunami ^9^, tmp dzu>va, difte- 
Labai- dažnai, manoma, iš taurios burnos. Jei ma-|’^ ^eks kitą. :

kad dentistai priduoda daug• *ituos mikrobus, pm Švarumas dėl patogumo '
svarbos, kad užlaikvti šva-, 
riaį,. sveikai burną su gerai <•

mikrošk6])ą, juos pamątytu- pe pavojaus susirgti dėl 
inei, kaip jie baisiai išrodo, burnos nešvarumo yi’a dar 
. Mikrobai yra priežastim kita gera ir svarbi priežaš-

• ratelio, kapitonas ir daug y- cionalistu sii komunistais Daktaras Osleiis, gar- 
'ra prisidėjęs padidinti savo besitardama sudaryti taiką. su® ir ®fįn-^8’as Kyc^0’iab(

tais kūriniais, ir priešingai, (

Salti gali lengvai pagauti, 
bet sunku paleisti; gerą var
dą sunku įgyti, bet lengva 
prarasti. Kaip gera būtų, 
jei tos: dvi mintys priešin
gai .apsiverstų..., ' :

Linksminkimės sykiu su 
gamtele, kai jinai pasipuo
šia pavasario grožiu. Bet 
nepamirškime liūdėti su ja, 
kuomet rudens vėjai palie
ka ją- apnuoginta ir negra
žia. Padalykime palygini
mą... Džiaugiamės jaunat
vės vikrumu ir gražumu, 
tad ir gyvenimo rudenyje 

. ’. gailėdamies praeities neto
bulybių, liūdesių, ruoškimės 
ateinančiai vasarai — am- 
žinvbei. •

dantų pinamo.

, zzr. y.- v1 ” " i Dantų puvimas yra tai 
suko:, .Svarbiausias daly- paprasčiausia sviete liga.j 
tas užlaikynie kūno svei kai, jos p]*įė^astimi yra mikro- 
tai užlaikyti burną svariai j - kųtįe gyvena niaįstti 
ir sveikai. Daktaras Kir ų - paiį|-tu burnoje, tarp dantų 
garsus dantų chirurgas taip po vaW Jeį fcnonės-išva: pantimis, toki oje. .Durnoje 
sako: “Anglijoje sistemai- ]ytn sav0 bupna kiekvįe_ dantys pageltę, apskretę pa- 
Hs peržiūrėjimas vaikų įal£io. taį dantistams la-’l“*a anJ Į^aikev 
burnos viešose mokyklose bai. Mik_ (Stą ir atstumianti įspūdf 11-
įskėlė, aikštėn pastebėtiną ir robaį atniaino dantų spalvą,' 

c ju0S nudažo, padaro gelto- i
ls. dvidešimts ar tlisdesimts nnis. .modnis Iiep-ražini išrn- 
vąikų turėjo sveikus dantis’ 

‘ ‘Jėgasy . .; ■ . p’TJAT? •■^7!
ir „tai pripažintų, jei joms Panevėžio vysk. ■Paltaro'kas. (11]^s <v i a P^-asns, 1taisytas kuoveikiausiai. Iš-, 
nereikėtii susitepusius vai- “ : ’ aide.sveikatą visos tautos . tižiųjų yra labai geras.įp.ro-
kučhis nuolat prausti. . į. Jeigu aš turėčiau dvyliką —Visos civilizuotos tautos tiš vieiią ar. du syk’iu į me- 

Leonaa Lievša. sūnų, norėčiau, kad jie bū- randasi tokiame padėjime, tus atsilankyti pas dentį’stą 
Neabejoju, kad 95 nuoš. ir duoti savo dantis peržįū- 

~ ~‘ ‘ — — - ; — - rėti, taip, kad mažinusį dan
ties puvimą tuojau pataisy-. 
ti, Tokiu būdu ne tik skaus-' 
mo galima išvengti, bet su- Tėvai, auklėtojai, seiiaimnkai1 
taupyti pinigų ir laiką.
Kitos ligos įmo-inančios dėl 

burnos nesvarumo.
Be gedimo dantų yra dar 

ir kitos ligos, kurios atsi-

nuo kitu gvvumo ženklui- ; , • V1
'ratelio rekordą islosdami .<.•« ii- v ‘j“. t - • J* vra baigus mokslus A- 

pasiduofi tinginiavimui^ 
fiziniui apsnūdimui? |6 pėdm,tag jam. . ; ė. ••

____ _ _ pądeda. Jis yra Ali-Ame- u žinokite, kiekvienas kata- 
. Girdėjau, kad viename,rlkan ’ ProsPekta®« _ likas, kurs be reikalo perka, 
kaime motinos pavadino di-i .Chieagoje.. prifesion a lų. skaito,•_ namuose laiko blogą įtr) 
džiausiu niekšu tūlą senelį.. pus-profesionalų laikraštį ar knygą, 
dėlto, kad jisai labai, mėgo 
pasikviesti būrelį vaikučių 
ir juos nusivedęs / į . saldai
nių krautuvę, pripirkdavo 
jiems šokoladų ir juokdavo
si; kai vaikai parbėgdavo į 
namus išsitepę veidus ir 
rankas.. Vaikų nuomone ji
sai ne nieškas, bet geriau- ■ 
šias karine senelis. Motinos

inerįkoje.

tis^ kodėl privalome užlai
kyti burna švariai. Mes- tu-' 
rim būti' švarūs, dėl tų, su 
kuriais gyvename. Gal nėXU 
niauresnio daikto, kaip ma
tytį burną- su nešvariais’. 
dantimis, . Tokioje burnoje

. ne tik 
jau per tris metus ir šie- nusideda Bažnyčios .įsaky- 
met, lietuviai vaidina labai mams ir turi per išpažintį 
žymią, rolę krepšiasvydžio nuodėmę pasisakyti,, bet ir 
sporte. Diiffy Florals, gar- patampą katalikybės. reika- ar trisa?sntits (nais, juodais, negražiai išro-
siame rafelyj žaidžia Yauz- 1U išdavėjai, didinas priešu Jurgio sveiKUš dantis - ctajačiais. Kiekvienas puvan-

‘ ’ - • ? m kad dantų puvimas, isge- ] tis prįvalo w pa_.

(L. K.) tų ištikimi tėvynei, i

i jei pridėsime, kad tokioje' 
j burnoje ir kvapas dažnai 
dvokia, tai ne tik kad pasi-* 
biaurėji tuo asmeniu, bet jhi 
ir pavojingas yra. užkrėti
mo kitų kokia nors liga,.ko
sėdamas, čiaudėdamas ir tt. i

“ŽVAIGŽOUlE”
Mėnesinis vaikų paveiksluotu* 

laikraštis
Eina sėpnri.n. irmtai kn* 'metui

>2 pusi didumu . •
Kiekvienam, kuris laike, šio vajaus. “Darbininką” už

sirašys duosime dovanų,

LIETUVOS ALBUMĄ
Šis Albumas buvo išleistas Lietuvoje 1921 metais. Jo 

kaina buvo nustatyta $3.50. Redaktorium buvo Liudas 
Gira, žymus Lietuvos poetas. Knyga yra 9x8 colių for
mato turinti 436 puslapių. Joje randasi suvirs 300 pa- 

- veikslu, — atvaizdu ir biografijų veik visu atgimusios , u TAMSTAI Lietuvos veikėjų, Vyriausybės, narių, dvasinės ierarchi- ranc^a burnos nešvaru- 
. jos vyrų, kariuomenės vadų, diplomatų, mokslininkų,

IX V TTTT'T'T A/r A O publicistų, menininkų ir t. t.
PV. y -LJ-L1 1.LV1AxO ' ..Lietuvos Albumas yra brangi knyga, kuri privalėtų 

j būti kiekvieno lietuvio namuose. Ji netik yra brangi 
mums, kurie esame gimę Lietuvoje,- bet taipgi sužaveja 

_ _____ _ r__ .... __  ___ __________________ _ 'ir mūsų jaunimą,.nes duoda jiem< nro^n susipažinti ar-
mandagmnas palenkia. inėn. 22 d., 1934 m. Tamsta gali užsiprenumeruoti vie- Iriau su tėvų šalies garbingais vyrais. Kiekvienas turėt

—--------- ninfpli •liptnvin ’• im+nilL-u Jm-hininim loM-TncE; I pasinaudoti proga įsigyti šią brangią dovaną.-. I burnos
kis, kurio yra. neš vari bur- . /

I hytė gali gauti gerklės už-, 
degimą ir tpnsilų ir net dif- ’ 
ten ją, ir plaučių, uždegimą. ,

Jei burnoje randasi daug 
mikrobų, Jie gali būti prie- . 

. žastįmi įvairių ligų. .Privi- 
sųs' mikrobų burnoje, jie įsi- 

TV A PRTN1TN1W A Q š'auna i>ih?m C1<‘"jiP daroJ_x.ZTLJlx JDX-LN 1x1x0 didedę skriaudą .kūnui; neš
. raugina.inaistą pilve; surū- 

366 W. Broadivajy So, Boston, Mass. gęs maistas arba apsunkina
™ J-r* * -r . J T T-v virškinimo organus, padam.PASTABA: Jei turi gimimu Lietuvoje, jiems gali uz- • ■ , . ■.

rašyti “DUBININKĄ” metam tik už keturis dole-,^«««? darb;}, arba ir su- 
! • ' J - ---------------v™,;.. •. . .. , yis maištą padarokūnui ne-. , Nedąžyk savo nosięs su
Įnų LIETITVOS ALBOTIg^ ,■ ' įtinkamu. • Nesveika burną * karęiamniiiko dažais. ..

tai retas jP

Jūs trokštate savu vaikams lai
- mes. Tai pradėkite jiems tą lai 
' 1 tnę kurti jau im> mažą iii«»no '

' pirmas tam <i;.- bas . ra ■p '1';' 
ti vaikas dar niažus, <iii-m>s. pa 
mylėti visa kas irera ir urazi įn
yra visai nesunku it nuliraugu 
Štai “Žvaigždutė” leidžiama vai 
kanis sviesti dorinti ir lavuri 
Bilk tikrai vaikams geras u pa

Jei nori būt palankus, 
vengk ginčų. 'Žinok,-kad jei ’ 
tu gražumu pasakysi — 
‘ ‘ Tamsta klysti,' 
žmogus laikysis savo nei
giamos pusės; bet jei pradė- 

'. si ginčytis, tai tu tiktai už-’ 
liepsnosi atkaklumo žarijas.’

Ar Tamsta žinai,. kad ..nuo Naujų Metų iki balandžio 'Sunku kitam pasiduoti, bet

.Vienas žmogus N°rth Ca- 
.Tolina valstybėje įkando ka
tei į uodegą, ir buvo nuteis
tas. dėvyiūasdėšįmts dienų 
kalėjimai!. Toki nors imk ir 

. ant.šuns mesk,.

J ei sunku tau rasti gerą 
. ir ištikimą draugą, tai pat

sai sau sukurk tinkamą,' 
draugišką įsivaizd i n i m ą,. 
štai,, kaip: . skaitydamas, pa
sirink daug gražių bei tave 

, imponuo jančių minčių ir jas 
glaudžiai prote sulipdęs tu
rėsi. savotišką ir į tave pa- 
našų dl-aiigą, kuris visuo-

n'intelį lietuvių katalikų darbininkų, laikraštį visiems.'
I metams tik už tris dolerius ?

“DARBININKAS”
[ yra • astuonių puslapių laikraštis, kupinas žinių iš pla- ug .tris dolerius o*auti

' čiojo pasaulio, o ratingai iš lietuviu veikimo Lietuvoje,1, . , °c -
I-Amerikoje ir kiR tik lietuviu randasi. Jis yra leidžia- ams•« to doyaiių LIETUV OS; ALBUMĄ. Imk plun- 
nias <lu kart į savaitę, — antradieniais ir penldądieniais. ksną tuoj aus, • rašyk mums laišką, įdėk tris dolerius, ir 

. .. . . ' , t -'v z -i užadrėsuok sekančiaiYpatingai rūpinasi ir gina lietuvių darbininkų reika-.
įlūš.. Jame rasi rimčiausių straipsnių, tašytų mūsų .Iier
i tuvių žymiausių inteligentų., . ?

Yra laikraštis^ kurį Tamsta pats norėsi skaityti ir,, ku
ris bus įdomus kiekvienam Tamstos šeimynos nariui...

Šiais 1934 metais sueis 19 metų kaip šis laikraštis yra
leidžiamas Lietuvių Darbininkų Sąjungos.

Jei dari “Darbininko” neskaitai, pasiskubink jį užsi-’riusi Jiems užrašęs “DARBININK4’ ’ pats gausi. cloVa- 
rašyti. ' . ' . Ita LIETUVOS ALBUMĄ ■■■-. ■ . ■ . ' .

Nepraleisk Progos

mo, nes ne tik puvimo mik
robai, bet ir kitų, ligų mik
robai' įsigave i burna ten au daryk jiems šiemet gražu, <Ii»aw 
ga ir. veisiasi. Uždegimas "«'= "žs"kv'' '«.... ’ "
smegenų,, išsikelimas skau
dulio prie danties ir. kraujo 
užnuodijimds gali kilti iš 

nešvarumo. Kūdi-

nelę: užsakyk 
tę ■’ kur- n ..
domiu <khi< \ 
■n.jslh. ‘ yni 
in.altnui k:i«. -ik«

DARBININKĄ” visiems me-

Namai
1 . .................... . . 1.^,^^.*

Neleisk viešam namui- gv« 
moti tavo privatiškam m- 
me.

rivo.es
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įLIETUVOS POLITIKOS
Į REVIZIJA

j Pasirašę nepuolimo sutar-1 lišką agitacija, kurią dili* 
guoja ir finansuoja Berly
nas. Lietuvai tenka surikus 
uždavinys .atsilaikyti prieš 
akyplešišką nacių - smogikų 
puolimą. Tokia nelygi kova 
reikalinga visų, mažos ’vals 
tybės jėgų įtempimo. Vokie- 
čiai vadina Lietuva “ nykš
tuku - valstybe”, bet ir ta
sai nykštukas gali būt stip
rus, jei jo santvarka yra. 
sveika ir tampri. Reikia tik 
vieningo: bendradarbiavimo, 
entuziastingo patrijotizmo 
ir solidaraus vyriausybės 
parėmimo. Čia kaip tiktai 
teks p. Smetonos adminis
tracijai padarytį sąžinės 
sąskaitą. Ar dabartinė Lie
tuvos vyriausybė gali pasa
kyti, kad ji darė viską, kad 
uolų tautos parėmimą užsi
pelnytų l Ar nepaneigė dau
gumos, idealų ir nevaržė ti
kybinės laisvės ? Ar jaukų 
kviesti į vieningą ir nuošir
dų bendradarbiavimą tuos 
žmones, kurie gan dažnai 
buvo glostomi ežio piršti
naitėmis i Lietuvos. vyriau
sybė sakosi daranti užsienio 
politikos reviziją. Tas gerai 
Bet drauge ar nereikėtų, pa- 

| daryti seniai, seniai užvilk
tą vidaus reikalų reviziją ?

Gerai sutvarkyta yalsty- i bą, 
be turi būti pagrįsta ne tik I 
finansais, ir armija, bet .so
lidaria ir nuoširdžia pilie
čių parama. Kodėl Lietuva 
negali būti panašios rūšies 
valstybė ? Kodėl gi piliečius 
nepadarius pilnai patenkin
tais, kad jie uoliu vieningu
mu stotų ginti Lietuvos rei
kalus prieš teutonų užplū
dimą? Kovoti už laisvą te-, 
vynę yra maloni pareiga. 
Bet lai ji bus laisva ne tik

K.

jį su lenkais, vokiečiai be 
fokios atodairos puola lietu- 
|tų reikalus Klaipėdos kra
ite/' Tas puolimas daromas, 
pe ginklu, bet charakterin
iu, vokiečiu išradimu dvo- 
Kančiomis duj omis, vadina- 

’•& bjauriais šmeižtais spau
doje, per radio, telegramo-
his irt.t. Štai vokiečių ofi- 
Žalįnė telegramų agentūra 
beutsches Nachrichten Bu
to paskelbė žinią, būk tai 
ietuviai ' rengia s. m U r t ą 
iries vokiečius valdininkus 
Klaipėdos krašte. Girdi, 
deną gražią dieną beturiu. 
Buliai ir pasienio policija 
Lėtina suimti visus landra- 
►us ir valdžios vi'ršihinkuš 
tt paskelbti juos atstatydin- 
taiš, o jų vietosna pastaty
si lietuvius, žodžiu, lietu
mi nori visiškai panaikin
ti Klaipėdos krašto, aųįono- 
piją. . r ».
[■ Paleisdama tokius biau- 
rius gandus, vokiečių tele
grafinė agentūra padarė 
pastabą, kad toji žinia nėra 
Bar patikrinta; tūbini pasi: 
Įįkdama galimybės teisintis, 
įad čia įvyko klaida. Mūsiš
kė Elta kuosmarkiaūsiai de-1 
mentalo (užginčijo) tą ži
bią ir Lietuvos atstovas Ber 
yne pareiškė, griežtą pro- 
festą prieš tokį šmeižtą. 
Tuomet vokiškoji žinių, ar 
^entūra neva atšaukė tą 
nelagystę, bet pastebėjo, 
sad smurtas tik laikinai a- 
fedėtas ir kad Eltos protes
tas, tik laikinai užsimaskuo
ja jau suplanuotą, lietuvių

į Iš’visa ko matyt, kad vo
kiečiai žūt būt užsispyrė pa* 
feiimti Klaipėdą ne kanuolė* 
mis ir šautuvais, bet bruta- ant popierių.

į Williams Apie Badą 
Į Sovietų Rusijoje
j Pereitų, metų gruodžio Pereitų metų .liepos mėne- 
fmėnesyj “Nations Busi-jsyj.e jis buvo Sovietų tikrai 

žurnalas įsidėjo p. ‘
;Whiting -Williams laišką,. Jis aplanke Rusijos “Pit- 
^kuris yra gana įdomūs. .. t,sburgą’\ kurį rusai vadina 

jj- Whit'ing Williams yra vi- Donetz. Apžiūrinėjo jis ko- 
Me-prezidentas vienos Cleve- Aktyvias. ukes ir. fabrikas, 
J lando plieno fabrikus. Jau lydimas
• 1919 metais jis laiks nuo perkalbėtųjų, bet daugiaū- 
■įlaiko pakeičia savo pravar- siąi jis kalbėjos vokiškai su 
jlę, apsimeta esąs paprastas! vokiečių, fraiicūzų it Ame- 
|įarbininka$. Jo tikslas yra rikos inžinieriais, kurie jau 
draugauti su paĮirastais

. - darbininkais, kad sužinoti
> jhį’darbininkai' ištiktųjų Ina

Tuo tikslu jis važinėjo 
prie tik AmeiTkoje, bet ir Eu- 

■į J Topoje. Birmą kartą jis bu 
l;’ vo Burupoje. 1928. metais.

Jiess” noje..

kurį tušai vadina

valdžios samdytu

seniai Rusijoje gyvena, su 
šimtais rusų.. darbininkais 
Kliarkove , ir anglių kasyk
lų ir plieno.dirbtuvių darbi
ninkais, kuriuos jis buvo 
pirmą kurtą aplankęs 1928 
melais.

^ «**$•■'*•<#**
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Jo tyrinėjimai jį įtikino, 
kad pereitą žiemą ir para-. 
sarį nemažiau kaip penki 
milijonai rusti nriTe badu.. 
Vadinasi badu mirė dau
giau Rusijos žmonių ir už 
1921 metus, kada Amerika 
Jave 70,000,000.00 dolerių 
^ašalpoš ir daugelį nišų iš
gelbėjo nuo. mirties. Sovie
tų partijos nariai bandė už
ginčyti dalykų rimtumą ir 
raukėsi, kada amerildečiai 
Šelpė badaujančius rusus.

* Rusijos inteligentai dar 
tebesvarstų tarp savęs ar 
penkiolika ar tik - dęšnhts 
inilijonų mirė badu: perei
tais metais. Daktarai, kurie 
riši yra valdžios samdomi, 
drįsta 'mirties priežastį pa
žymėti kad “mirė dėl silp
nos širdies” ar “ nuovar
gio”,, bet niekas negali pa
aiškinti kodėl mirimo sta
tistikos žymiai padidėjo ir 
kodėl tiek daug' yra džiovi* 
nmkm jaunųjų tarpe.------- -  -

. Tokioms aplinkybėms e- 
sant niekas negali tikrai pa
sakyti kiek .ištikrųjų badu 
niirė. ; •

Pereitą rugsėjo mėnesį vi
siems Maskvos laiki-aščiiu 
korespondentams buvo už
drausta lankyti tas srytis, 
kuriose p. AVilliams buvo ir 
vienas iš. tų korespondentų 
jam netikėjo, kad ten' bu
vęs badas, bet dabar J is tvii 
tina, kad badu, mirę “penki 
milijonai”. . .

Amerika tos padėties ne
žinojo, nes Sovietų cenzūra 
yra sustiprinta. Vieną. rytą 
p. Williams būdamas Yalto- 
je nustebo, kad. iš to mieste
lio išnyko visi ubagai ir ba
daujantieji. Apie 11 valan
dą paaiškėjo kodėl, nes at
važiavo į Vaitą šimtai sve
timšalių turistų.

P. AVilliams asmeniškai 
matės vaikus ir suaugusius 
badu mirštančius. Juos biir 
vo galima-, pažinti iš jų su
tinusių veidų.

Pereitą žiemą, kada dar
bininkai ryte ateidavo į dar- 

viėilš kito klausinėjo •: 
“Kelis įnirusius matei atei
damas į darbą?” .

Vienas darbininkas pasa
kojęs, kad jo kaime, j iš kas
dien matęs 25‘kaimynus ba
du mirusius. Dažnai 50. Jis 
pats yra asmeniškai vieną 
dieną suskaitęs 100 mirusių. I rasti, ar pasilaikyti • pigios 
“Matai,“ jis pasakojo, “jie duonos kortelę, ar toliau gy- 
išeina maisto ieškoti ir pa
galiau krinta, taip silpni, 
kad negali pasijudinti, ir 
miršta.”

Kitas darbininkas pasa
kojęs, kad jo duktė badu 
mirė trys mėnesiai atgal. Jo 
giminaitė' išpardavusi visus 
savo auksinius dantis li
tuos, kurie buvo auksu už
lipdyti.

Pereitą žiemą į miestą su-
.bėgė daug badaujančiu šei-i y i Antf DIpin I D t 
mynų. Vėliaus jie buvo.pri-R* HiOMllUiV L> Ui Os 
versti grįžti• namon bet ne-i
norėdami matyti . savo vai-|' SUVAŽIAVIMAS.
kus badu . mirštančius , j uos j . įvyks sekmadienį, vasario 
paliko mieste. Tokių buvc'l? d- «. m., 1 vai. po pietų, 
palikta 10,Q0U. Dabar juos Į Šv. Petro .parapijos svetai- 
policija gaudo, sugrūda į nėję,. 492 E. 7tli St., So. 
tavorinius vagomis ir įšve-j^bston, Mass.
ža taip toli, kad jie nebegą-1 
lėtų sugrįžti miestan.

Jau 1921 metais buvo pa-ipWnįiiti naujų įnešimų i* 
sklydę’gahdai, kad buvo at-'jdos įduoti atstovams atvež- 
sitikų, - kad rusai; : bado į ii suvažiavimui;
prispausti, pradėjo žmonės į 
valgyti, šiais, metais tiek.
daug yra davinių, .kad Sun- pirm. VI. Įhiuiauškaš 
ku netikėti, tam. .

Paminklas Melbourne, mieste pastatytas atminčiai’ Au
stralijos karių.-.kurie žuvo pasauliniame kaiv.

Rinkoje matyti “biznio* 
riai. ’ ’ Pas vieną. rasi tris 
šmotelius cukraus, pas kitą 
gabalą cemento, dar pas ki
tą du ar tris kiauširiiūs arba 
šmotelį mėsos. Tai jų visas 
tavoras. *

Nepaisant iriaterialio ir

rietzo rajone, darbininkas y- 
ra sunkesnėje padėtyje, ne
gu jis buvo 1928 metais. 
Nors algos truputį pakilo, 
bet rublio perkamoji gale 
sumažėjo nuo 50 centų iki 
2-j/o centų. Nuvalymas batų 
kainuoja rublis. Trys ar ke
turios suvytusios kriaušės 
taipgi rublis. Vienas kiau
šinis kainuoja rublis ir tris
dešimts kapeikų.

Sviestas 50 rublių. Tai y- 
ra laisvosios rinkos kainos. 
Slaptai už Amerikos dolerį 
gauni nuo 30 iki 200 rublių.

Darbininkas gali pigiai 
pirkti valdžios skirtą jam 
tris ketvirtadalius svaro 
duonos į parą, ir kaikuriuos 
kitus daiktus. Jis gali gauti 
pas. savo darbdavį pietus už 
pusantro f rublio. Vadinasi 
tikros darbininkų algos Ru
sijoje yra sumažėjusio s pu> 
siau nuo trr kurios buvo 
1928 metais.
. Tas visas reikalauja vis 
daugiau prievartos. Darbi
ninkas yra verčiamas dirbti 
nors ir nepakenčiamose są- į 
lygose, nes arbariuri šiam 
dien dirbti arba ryt badau
ti. ■

•Be “darbininko pašo” 
joks darbininkas negalį dar
bą pamesti, ar pirkti gelž- 
kelio bilietą, kad galėtų ki
tur nuvažiavęs darbą sUsi-:

jei' ūkininkas nepristatys ; 
valdžios atstovams už kokį 
15 ar 20 verstų visus surin
ktus grųdūs, jis gali būti 
sušaudytas,. .

Net ir turint geriausi der
lių, gali būti darbininkų ba
das, jei valdžia perdaug 
grudų išvežę į užsienį, kad 
gautų daugiau valiutos pir
kimui mašinų arba .jei per
daug supils į kariuomenės 
atsargos sandėlius arba jei 
valdžia ir toliau manys, kad 
jei dar keli milįjoiiai' badu 
mirs, tai greičiau ūkės ir 
fabrikų darbininkai susi
pras valdžiai ko-operubti.

Del virš nurodytų faktų 
iš risų Rusijos, pusių,girdė
ti; kad darbininkai varo pa- 
syvį pasipriešinimą val
džiai, Bonas Williams yra 
tos05 nuomones, kad Sovietų 

;valdžia tegali tokį darbinin- 
kų pasipriešinimą nugalėti, 
tik vartojant daugiau “ka
pitalistinę” sistemą santy
kiuose su darbininkais, ki
taip padėtis dar pasunkė
sianti.

Bolševikų . komisarai tą 
supranta ir jie, nors labai 
atsargiai, visur įveda taip 
vadinamą kapitalistinę sis-, 
temą ir pasirašo sutartis su 

^kapitalistinėmis . valstybe
buvo toks geras, kad jau 50 mis, kad 'išsigelbėtų nuo pa
metu kaip toks yra buvęs, vojaus, kokis gresia Sovie- 
Bet jei taip, tai kode! ūki tų Rusijos valdžiai.
ninkai badaują ?< Dėlto, kad

skelbtina); kuris stovi jau 
visai prie mokslo pabaigos, 
gavo iš universiteto admini
stracijos pranešimą, kad 
paduotų, prašymą ėksriiatri- 
kuliacijai,. o jei to nepada
rys^ tai bus prievarta iš
brauktas iš studentų skai
čiaus.

ARKIVYSKUPAS SUŠEL
PĖ NELAIMINGUOSIUS

kad .neužtenka tokių algų 
maistui. Su abiem rankom 
patraukia skruostus, kad 
parodyti, jog Jie alkani1 ir. 
pečiais patrauko duodami 
ženklą, kad . nėra kitos išei
ties. Pirštas prie lupų, tai 
ženklas, kad aš niekam ne
sakyčiau. _ ____ ?_2.____

Darbiimiko žmona skun
džiasi, kad jos vyras, ji ir 
jų kūdikis visados yra al
kani, bet jie stengiasi kaip 
nors išsilaikyti, nes tik stip
rieji tesulauks kito balau 
džio mėnesio saulutės.

Šiandien Sovietai didžitio 
jasi, . kad 1933 mėtų derlius

Pragos (Čekoslovakijoje) . 
arkivyskupas nelaimingo- 
sioms šeimoms, kuria tėvai 
ir broliai žuvo anglių kasy- . 
klosę, suteikė 10.000 kronų, 
pašaipu.' • ■ ' ■

KIEK JAPONIJOJ MASONŲ

Keras

NUOTRUPOS
KADA PASIKEIS POLITI

NIAIS KALINIAIS
Jau buvo nekartą rašyta, 

kad, Tarptautiniam Raudo
najam Kryžiui tarpininkau
jant, Lietuva ir Lenkija pa- 
sikeisiancios politiniais ka
liniais. Bet iki šiol apie tai 
tikru žinių kaip ir nėra.

Kauno dienraštis “Ry
ji tas” pastebi, kad Lietuvos 

ir Lenkijos politinių kali
nių pasikeitimo reikalas vis 
Sutinkąs kliūčių/ bet vis dėl-1 
to esą numatoma., kad šių 
metų pavasarį . Lietuva ir 
Lenkija tikrai pasikeis'ian- 
čios politiniais kaliniais.

duonos kortelę, ar toliau gy
venti, savo bute. Jei jis . tą 
viską išsižadėtų, tai rinkos 
kainos tuoj aus jį priverstų 
badauti.

“Kiek rublių gauni į mė
nesį?” p. Williams paklau
sęs darbininkų rusiškai. Su 
pirštais jie parodę 45, 65, 
90 ii* taip toliau. Tada pirš
tu perbraukia per gerklę, 
tūbini duodami suprasti,

Visos kuopos nuoširdžiai 
I prašomos, išrinkt i .atstovus*

U

L. D, S. N. A. Apskričio 
Valdyba

Rast. T.. Vęrri.aėkns-

HINDERBURGAS PRIEŠ 
HITLERIO REFORMį

stui kandidatų. Yra numa
tomas geri, von Eppas.

Prezidento rinkimus vie
toj tautos balsavimo naciai, 
dabar nori pavesti reichsta
gui, kur jie vieni tėra.

JEI KILTU SSSR-JAPONi- 
JOS KARAS,

“Temps” praneša, kad 
Vokietijos spauda’ yra už
drausta skelbti, bet kurias 
žinias dėl reicho suvieniji
mo planų.

Socijaldemokratų . e m i- 
grantų Karsbade leidžiamas 
organas “Vonvaerts” rašo, • 
kad vašariol<8 dieną (impe* 
rijos .įsteigimo sukaktuvių 
diena) numatyta buvę išlei
sti dekretas, kuris .atmainy
tų imperijos teritorijai į pa
dalinimą. Bet tam planui 
netikėtai pasipriešino Hin- 
denburgas. H itleriui ] ireži * 
dentas pareiškė, kad tokia 
reforma visiškai sunaikintų 
Prūsiją, o Hindenburgo są
žine, jokiu būdu to leisti nor 
galinti. Kancleris nuėjo 
nusileisti,

įvykusieji tarp Hinder- 
burgo ir. Hitlerio nėsiisipra- 
tiino'i .sukėlė.' didelį brazde- 
ji-mą. • rasistų vadovaujan
čiuose šlUogsniuosi’. Brade- 

. danui ieškoti prezidento po-

Masonų pajėgos, buvo su- 
silpnū j ilsi os prieš jgen. Pri- 
mo de Rivera diktatūrą, 
Skaičiais taip jos atrodė: 
45 ložės, iš jų 33 priklauso 
Didiesiems Rytams; 10 Di
džiajai’ Ložei ir 2 nepriklau
somos. ; ’ . ../,

Diktatoriaus palankumo 
masonams ir žydų kapitalų 
dėka nepaprastai išaugo, ir 
sustiprėjo. 1931 metais Di
diesiems. Rytams priklausė 
nemažiau, kaip 105 ložės; 
Didžiajai' Ložei — 52 ložes,

Šio. klausimo specijalistas . 
Dr,. Tuoguets šiaip baigia 
vieną savo veika 1 ą: “ Ispa
nijoje ir jos priklausančio
se provincijose yra 160 ma- 
soniškų kalvių, kurios turi 
apie 5000 narių”.

VAIKAI BE TĖVŲ NEGALĖS 
EITI PASIŠOKTI.

Prūsų vidaus reikalų m'i- 
ništeris išleido dekretų, ku
riuo jaunuomenė iki 18" me- ’ 
tų amžiaus be tėvų negalės 
lankytis, šokiu salėse, kur 
šokami moderniški šokiai.

VOKIEČIAI BRIAU- 
TŲSI L PABALTIJĮ. 
Suomių laikraščiai dar vis 

plačiai rašo apie tariamus 
vokiečių planus išsiplėsti į 
Rytų Europą. Ta proga pa
brėžiama, kad, visų pirma, 
nukentėtų Latvija ir Estija, 
kur yra vokiškos mažumos 
su smarkiais palinkimais į 
Vokietiją, “Helsingin Sa
lio mat“ yra nuomonės, kad 
patogiausias momentas Vo
kietijai pradėti žygį į tas 
valstybes, kur vokiečių ba
ronai yra kitados valdę, bū
tų, Rusijai įsi vėlus į karą 
Rytų Azijoje. Nors Sovietų 
projektas garantuoti Pabal
tijo valstybių nepriklauso
mybę neliko realizuotas, lai
kraštis mano, kad Sovietų 
Rusija ir toliau stengsis.pa
statyti st i.prią . sieną prieš 
vokiečiu brovimari.

“ Prieš blogas knygas mes 
privalome pastatyti geras, 
prieš blogų . raštų nuodus 
mes turime ' pastatyti gerų 
raštų vaisius, prieš blogos 
pakraipos laikraščius mes 
turime pastatyti aukštos do
ros laikraščius, — sako Pi- ’ 
jus X, savo enciklikoje” 
“Viską atnaujinti Kristuj.”

KATALIKŲSEIMELIS
Naujos Anglijos Katali

kų 9-tas Seimelis įvyks va
sario 22 dieną, 193.4 pietais, 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, St. James Avė., Nor- 
wood, Mass. Visos katalikiš
kos organizacijos, parapi
jos, Federacijos skyriai, pa
šaipiuos draugijos, chorai 
ir visos kitos kuopos prašo
mos išrinkti, kuodąugiausįa 
atstovų į šį. Seimelį, nes yra 

'daug svarbių reikalų, kaip
tai: lietuviu kataliku dienos

LIETUVIAI STUDENTAI
VAROMI IŠ VOKIETIJOS ;»«“»■«»*>«••. . : I turi turėti mandatus su kle

bonų ir valdybų parašais. 
iKitą visą Seimelio tvarką 
praneš vėliau Naujos Ang
lijos Federacijos apskričio

klausimas, kataliku spau
dos reikalai, kataliku akc-i-

Ne taip senai vokiečiai 
demonstiatyAiai niauriu bū- pV.ul(£ vėliau Naujos Ang- 
<ln pašalino apie 30. lietuvių iijos Pe(icl.aeijl)s apskričio 
studtutu stipeiKlininku ' DvasiosAWas kuli. P.Ju- 
Beiįvno A eterinarijos Aus-] ras į,. j;un įį. Kneižis. 
tosios Mokyklos dėl tuome-1 j\.(icl.acjjos Apskričio ■ •. 
tinių. Įvykių Klaipėdoje.

Vokiečių spaudai dabar
valdybai . ..
- Dvasios Vadas .kum P. 

sukėlus vėl audrą prieš Lie-4 Juras, Ihimininkas V. J. 
tavą vienas lietuvis ’studeh- Kudirka, Raštininkas D. 
tas t jo pa varde tuo tar/m, A verkių Iždininkas S. čei-
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Darbininko Priešai
Nuotrupos iš pasakytos 

prakalbos L. D. S. pirminiu 
ko kun. J. Švagždžio, sausio 
28' d., 1934 in.,, Lawrencc, 
Mass.'

Kiekvienas darbininkas 
turi priešu, su‘kuriais , jis 
turi grumtis.

Jau šimtmečiai praėjo, 
kaip darbininkas pamatė, 
kad jis būdamas pavieniu 

;". yra bejėgis. Jis pasikvietė 
į talkų savo draugą, kad 
pasirodytą stipresniu ir bai 
sesniu besikėsinančiam ant 
jojo gyvybes priešui. ' ■— 

Darbininkai, besirengda
mi į kovą su priešais, susiė
jo į talką ir sudarė unijas, 
partijas ir tt., kad lengviau 
būtą įveikti priešus.

Koki darbininką priešai i 
. . T, Kapitalistas;

2. Darbininkas 'darbiniu-
kili.

3. Darbrnįiikas pats sau.
Pirmutinį priešą kapįta- 

listą visi darbininkai labai 
gerai įžiūrėjo ir prieš jį pa
naudojo savo kanuoles: lini
jas, partijas, Federmijas ir 
sąj imgas. Kapitalistas viš
tikė sudrėbėjo prieš tokią ga 
lingą darbininko jėgą ir 
kaip jums . žinoma, kapita
listas nors iš baimės paliko 

. trupimą darbininką būviui 
pratęsti..

Antras darbu rinko prie
šas kk darbininkas darbinin
kui,” kurs yra dAug žiaure
snis už pirmąjį, būtent: 
papirkimas geresniu darbų, 
išmetant'senus darbininkus 
iš darbo ; smailaižiaviniasiš 
prie bosą įgeliant draugą 
darbininką; streiklaužį avi
mas, kuris ardo darbininką 
vienybę ir gelbsti pirmuti
niam priešui įsigalėti su 

-skriauda , darbininkams . ir
‘. lt / . V. ’ ‘

Prieš šį antrąjį priešą 
darbininką kanuoles ny
kios, o kai kurmis atvėjais 

. . ■ .visai' nereikšmingos. Nors 
būtinos, kaip ir kovoje su. 

. pirmu priešu. .

Trečiasis darbininko prie
šas k-darbininkas pats sau” 
yra baisiausis priešas. Pa
vyzdžiui: vargias darbiinn- 

* kas sunkiai šluostydamas 
prakaitą dirba, renka tuos 
trupinius per savaitę. Ga

vęs “pėdę,”' vaideliui už
miršti užeina pas “gražią- 
kalbią poniutę ’r n u r y t i 
gūrlišnelį “šiltos” ar ^šil
to,” Gurkšnis po gurkšnio, 
štai viens ir kits “mylimas 
draugas,” ir nepasijuto, 
kaip konvertelis - liko tuš
čias. Linksmas į namus. 
Motina sii alkanais vaiku
čiais laukia “gerojo? tėvo, į 
parnešąnt l^ą'snclį duonos... , 
oi varge!... Įgriūva tėvas 
per slenkstį, girtas, apsvai
gęs... tai tau motin su vai
kučiais suraminimas!

Ar šis darbininkas .nėra 
piiešas pats sau r! Taip. Ir 
dar koks priešas. Jis apvo
gė save, savo žmoną ir moti
ną su vaikučiais, palikda
mas. be kąsnio duonos. J am■ . ■ ..... 1 
buvo iiors iš baimės palikęs 
trupinią kapitalistas, bet 
jis tuos trupinius pavogė- 
nuo savo, vaiką ir paliko 
juos alkanus, nuogus, šaL 
tuose kambariuose ir tt. To
kią pavyzdžią šimtai, kur 
darbininkas, priešas žiau
riausias,. pats sau.

Kokias kanuoles darbi
ninkai stato prieš šiuos pas
kutinius du priešu: darbi
ninkas darbininkui ir dar
bininkas pats sau ;

Žvilgterėkime mes katali
kai, darbininkai, kokius gin
klus mes. turime atgręžę 
prieš viršminėtus priešus.

Kaip ir visi darbininkai 
prieš pirmąjį priešą kapi
talistą esame būryje nariais 
miiją ir laikome bendrą 
frontą. • ' ' ’

į?rieš antrąjį ir trečiąjį 
priešą sukūrėme Lietuviu 
Darbininku Sąjungą (L. D. 
S.). Šios sąjungos tikslas 
skleisti darbininlcuose švie
są, supratimą, kaip baisūs 
yrą darbininko, priešai ir 
kaip nuo ją apsisaugoti. 
šioji L. D. S. organizaciją 
tuo tikslu leidžia savo orga
ną laikraštį “Darbiniiiką,” 
per-kurį kalba į kiekvieno 
darbininko širdį, nurodyda
mi j am. priešus tykojančius 
ant jo gyvybės. ’■

Pagalvok mielas skaity
tojau, apie šiuos darbinin
ką priešus, o tikrai pasaky
si, kad tai tiesai

BeržiižeUs.

-F-sss
DARBININKAS

t ’ tojai (kartu su po karo pr'i- 
*1 Iškirtomis prie Vilniaus apy 

’ į rinkėmis), Vyrą .— 87,327
; (45 nuoš.), moterų — 106,- 
000 (55 nuoš.). Tikybą at
žvilgiu gyventojai skirstosi

J šitaip : kataliką — 125,083 
, (66.7 nuoš-), izraelitą—- 
!55,007 (28.5 nuoš.), pravos- 

*; lavą — 8,926 (4.6 nuoš.), 
į j kitą tikybą po mažiau. Tau- 

į tiniu atžvilgiu oficialūs sta- 
I tistikos daviniai šitaip at

rodo: lenką — 127,479 ( 66 tą pažinsi.

nuoš.) (Šiame skaičiuje,, be
rods, įeina ir kariuomenės 
dalys, stovinčios Vilniuje.),. 
žydą — 54,607 (28 nuoš.), 
rusą — 7,285, gudų -r 1,554. 
lietuvių — 1413 ir kitą po 
mažiau.

Turint galvoje. įvairius 
Liktus surašmėjimt . tada 
gyventojus, surašymo ofh- 
.ėialiūs clavinius tenka, ver
tinti kritiškai. ' ■ .

Tikrą draugą per sielyar- 
Ennitis^

MALDAKNYGES |

1. Vaizdas naujo Federalėsvaldžios kalėjimo ant Alcatroz salos netoli San Fran-
viseo. '. ” . - 1 ' .
2. Hitleris ir prezidentas Von Hindenburg. $ Kuris iš jųdviejų liks Vokietijos’ 
valdovą? Hitleris laipsniškai atima teises iš prezidento,
3. Pirmutinė moterisr Kongrese BT Arizonos' valstybes. 7 ; 7 “

Kun. Kleb. A. Štombergą Pakėlus Kanauninku

PASINAUDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA 
<IK KĄ GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ 

LABAI PRIEINAMA KAINA

‘MALDŲ RINKINĖLIS"
. Kainos:

Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75)
Baltais celuiloido apdarais $1.50 (buvo $1>75)

. Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1,00)
-— r Baltais celuiloidcrapdarais 90 (buvo $1.25) ~ ~

Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą.
Knygutės labai tinkamos, dovanos vaikučiams prie pir

mos Komunijos ir kitoms iškilmėms.
Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: 

“DARBININKAS”
366 Broądway, — So. Boston, Mass.

E 
3 
S
5

S

s

i

■ r
daugelio tenykščiu lietuvių 
nutautėjimą.

Besikuiįant gi Lietuvos 
valstybei, jis suorganizuoja 
Salotyse partizanus ir iš-, 
gauna jiems apginkluoti iš 
Bauskės vokiečių '.ginklus. 
Šie partizanai vėliau prisi
dėjo prie Joniškėlio mirties

Salotiečiąi (Biržų apsk.) 
panoro ypatingai 'paminėti 
savo ilgamečio klebono kun, 
A. Štombergo .paaukštini-, 
mą. Del to per Naujus Me
tus sausakimšai prisigrūdo 
Saločių parapijos gana erd-. 
vi salė. Visą nuotaika paki
lusi, šventadienišką. Pirmi
ninkas, atidarydamas po
sėdi, paaiškina jo tikslą 

susižiedavusieji nešioja žie
dą. Kairiosios rankos ket
virtas pirštas žiedui nešioti 
buvo skiriamas todėl, kad 
tuokart žmonės buvo tos 
nuomonės, jog į tą pirštą ei
na gysla tiešiog iš širdies. 
Tokiu būdu tas pirštas ža
dėjo žiedą-ilgai, ir laimingai 
nešioti.

Anglijos karalienės Elz- 
bietos laikais mėgo ponios i r-L i- i

, . v. i . i pasidarbavęs lietuvybės bu- 
vestuviu žiedą; ant nykščio; 1 
nešioti. .

Graikijoje gauna marti 
per vestuves sidabrinį,, o 
jaunikis auksinį žiedą. Per 
pačias apeighs pasilieka 
dvasininkas, kuris, jaunuo
lius sutuokia tam’ tikroje 
spintoje, iš kur jis porai, 
kuri iki tol už įšventintą 
vartą stovi, dvi degančias 
žvakės įteikia. Tiktai tada 
gali su jaunuoliu ir kiti į 
pačią bažnyčią įeiti. Dvasi
ninkui pasakius kelias mal
das, įduodami jam du žie
dai, vienas sidabrinis ir vie
nas auksinis, kurie iki tol 
ant altoriaus išguli. Viską 

[atlikus ir jaunuosius atitin
kamai pagraudinus, dvasi
ninkas i teikia v\’iui auksini 1 * • *■ 
ir moteriai sidabrinį žiedą, 

j pakartodamas tris kartus: 
I Dievo tarnas A^ susijungia 
su Dievo tarnaite'B, Vais 
dan Dievo Tėvo ir Sūnaus 
ir šventosios Dv,ąsįoš dabar 
ir višaln laikui ir amžinai 
Amen. ” . • ' "
' Ispanijoje žiedo dovano
jimas laikomas vedybų pa-l 
sižadej imu. Be tu, mergaite, į 
gavusi žiedą, turi įstatymais 

i„ pabrėžti vedusiųjų rttiu! laiduojamu teise reikalauti
- -- -- [iš žiedą dovanojusio vyro,

są iaįkais sutuoktuvių, žiedą yestą, 
vedusieji nėšio ją .ant deši-l Visose krįkščiunią tąutą- 
niošios rąukos ketvirtojo se, sutuoktuvių žiedas laiko-, 
pirštu...Senovėje žmonės su-.;mas'kilniausiu amžino;susi-: 
tuoktuvių, žiedų nešiojo ąnf į limfinio ir tarpusaves mei-

, .ketvirtojoj lėš ir ištikimybes ženklu, 
‘ > šiandien i • “L/ K.”

luok. Bojarskįenę ir p. p. 
mok. Ulecką ir pašto viršui. 
J. Mačiulį nuvykti į klebo
niją ir atkviesti solenizantą 
į posėdį. P<) keliolikos nm 
nučių pasirodo kanauninkas 
A. Štombergas, lydimas, de^- 
legaėijos. Viši . sustoja, o 
bažnytinis choras užgieda 
“Būki sveiks.:.”

Kanauninkas atsisėda į 
gėlėmis apipintą fotelį, ir 
prasideda įvairiausią orga
nizaciją atstoki sveikinimai 
Kiekvienas ją iškelia vis 
naują kanauninko savumą 
ir nuopelną. Kai kurie jų 
visų lietuvių susidomėjimo 
ir pagarbos verti; Kan. A. 
Štombergas per ilgą savo 
amžių, nes .jis jau baigia aš
tuntąjį “kryželį’’, yra daug

LDS. Kuopų Susirinkimai
MONTELLO, MASS.

• LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks
batalijono ir suvaidino di-| vasario 6,. šv. Roko .parap. svci. 
delį vaidmenį Lietuvos ap- ■ nariai prašomi ateiti į šį susi- 
gynime nuo bolševiką ant-! rtokj-,n’ ir užsimokėti senai už- 
pludzio. Del to, neabejoti-1 _________
nai, kan. A. . Štombergas bolj ELIZABETH, N. j.
senką buvo pasmerktas su- i LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks 
šaudyti, tik laimė, kad nar-1 vasario- 7 dieną, 7-tą valandą 
šieji partizanai neleido bol-l ™kar«. . svetainėje,

sevikams, ją .piktą norą į- 
vykdyti..

Račiai Saločių parapijai _—~
kan. A. Štombergas ypač* LOWELL,MASS. 
daug-yra nusipelnęs? Jis -su-i,.LDS- 97 kp‘ “***>»«• 

. i y • i ■ i ketvirtadieni, vasario 8-tą diena 
organizavo bažnytini chorą, , .. n. ” - *■’: vakare. Ateikite visi. Gera proga

pieton begriūvančią klebo- j darbininkams prisirašyti prie vie- 
jnijos ir kitą parapijos tro- Į amtelės darbininkų organizacijos 

Anais priespaudos lai-.! ^s^h. pastatydino puikią, . —— ■
drąsiai platina'kleboniją ir labai.pavyzdim ; NEWARK» N. J.

: 4 • L, D. S. 14 lęp. mėnesinis susi-
, Inkimas įvyks penktadienį,. 
! vasario 9 d., 8 v, v., šv. Jurgio

dinimui ir liaudies švieti
mui.
kais jis
“Aušrą’ ’ ir “Tėvynės Sar- * &itus parapijos trobė- 
gą”, o būdamas vikaru Pa-i s*us- 5^ parodė liepa-

atsivesti savo draugus (es) prira 
Syti.

jos salėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti ir užsimokėti mėnesinei 
mokestis. Taipgi atsiveskite savo 
draugus ir drauges privalyti prie 
Kios kilnios organizacijos.

DAYTON, OHIO e
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks • ’į 

sekmadienį, vasario 11 d., bažny-. ’ 
tinėj svetainėj tuoj po sumai

. Kuopos rašt. Z. Gudelis...

HARRISON-KEARNEY, N. j.
’ L; D. S. 15 kuopos susirinkimas. z 

įvyks, vasario 13 dieną, parapijos 
svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti. • .

PROVIDENCE; R. I.
LDS. lt kp. mėnesinis susirinku 

mas įvyks sekmadienį, vasario 18 
tuoj po sumos, bažnytinėj svetai
nėj. Svarbu, kad visi šiame.susi
rinkime dalyvautų ir užsimokėtą 
duokles. Parodykime gražų pavya- 
dį kitiems:

kurie komunistams sumokė
jo 100,000 svarą sterlingą.

Matyt, komunistams labai 
reikalingi pinigai, jei jau 
pradėjo pardavinėti senus 
rankraščius.

SUTUOKTUVIŲ 
. ŽIEDAS. . ’

ĮVAIRENYBES
W t J-

BRANGI KNYGA.

Įsigalėjus Rusijoje komu- 
, nistams, kai juo. toliau, juo 

daugiau jie išleidžia pinigą 
komunistinei prapagandai,

. jie pradėjo: pirmiausia par-
- . davinėti likusias caro frran-
: genybes, kiek vėliau brau- j

gius senovės dailininką pa-■
;veikslūs, o dabar sumanė i Kalbant apie sutubktlivią i 

pardaHnūti knygas ir Tanįvj žiedą reikia pasakyti, kad 
raščius. . . \ .jo apskrita forma iš pat

Pavyzdžiui, yra žinoma? pradžių buvo laikoma amži-. 

kad dar: 1844. metais rusų numo ženklu, kuris tūrėjo 
\ mokslininkas Tiršendorfas išreikšti,, kad vedusią,įų niei- 
. . ^Sinajaus kalno vienuolyne le turi trauktis visą amžią.

surado IV amžiuje parašy
tą šventąjį raštą graiką kaly

• ha.'Tai yra ..vienas seniausią 
žinomas rankraštis. Tiršen-

t durtas, šį brangu rankraštį' 
padovanojo Rusijos carui, 
kurie ir hiikė rankraštį sa?

». ,U yo nuosavybėje.
L . Dabar šitų rankraštį ko- 
| . muiiistai pardavė migiams,

Žiedo aukso medžiaga ture-/ 
jo pabrėžti vedusiųjų ryšiu, 
patvarumą ir. kilnumą.' Mū- ‘

kairios rankos, 
piršto, ant kurio

I *• 7

nemtinėly tęsia kun. Katelės.Įdaug' s^^Huno^ir • svet180 New Yo.,k Ave. 

pradėtąjį liaudies švietimo 
darbą, važinėdamas iŠ kai
mo į kaimą ir duodamas su- 
sirenkantiems į paskaitų 
vietą sodiečiams įvai r i u 
mokslu pamokas.. Tai buvo 
lyg ir koki skrajojanti mo
kykla ir mokykla su lietu
vių, kalba. Užtai kau. A. 
Štombergas buvo rusą val
džios nusmelktas ištrėmi
mui, tik 1905 m. amnestija 
nuėmė šią bausmę. Būda
mas gi klebonu ir kartu de
kanu Unkštė, gerb. kanau
ninkas įveda lietuviškus pa
mokslus. Tuo jis sulaikė

TOlTiam ,IL Hoinibrool'

praktišką sugebėjimą. Ne-1 j, visi nariai.pra-
pagailėjb tam ir savo'sūtau-j šomi atsilankyti.
pą. . Ir pačią bažnyčią jis!. 
restauravo, padarydamas ją! 
bent iš vidaus gražaus, lietu- ; 
viško stiliaus. \

Kan. A. Štombergo taktiš
kumas, blaivumas, gražus 
savo gyvenimo tvarkymas 
ir tikras įsigyvenimas į ku
nigo pašaukimą padarė iŠ 
jo tikrą parapijos sielą'ga
nytoją, tikrą parapijos tėvą. 
Dėl to ir jo paaukštinimą ‘ 
visi parapijoiiys,.. visos or
ganizacijos, visa vietos švie
suomenė ’ sutiko su dideliu j 
entuziazmu, reikšdami už j 
tai

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyk# 

vasario 11, tuoj po sumos bažny
tinėj svetainėj, 41 Capitol Avenue 
Malonėkite vis nariai ateiti, nes y 
ra svarbių reikalų dėl kuopos nau 
dos. .

Taipgi malonėkite užsimokėti ku 
rių yra užsilikę mėnesinės duok
lės.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis Susi

rinkimas. įvyks sekmadienį, 
vasario 11, tuoj po sumos, Lie
tuvai bažnytinėj svet. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo-

bažuyčios vyresią’beri keti užvilktus mokesčius.
: nuoširdžią padėką. ____ ——
Į Pasibaigus sveildniinams, ’. NORWOOD, MASS,1 v

! kanauninkas visiems padė- : L. D. Š. 3-čioš kuopos svarbus 
i koja. Choras sugieda “H- .susirinkimas įvyks. vasario 11 d .
i glausiu metu”.. . ir tuo bai-,5Jurgio parap, svetainėje tuoj 
Į’/. ' *■ .v.-U . '• , r po sumos. \ įsi nariai yra pra-imamas iškilmingasis pose- ; . ..... . . .1 . šonu pribūti į susirinkiną, nes 

daug yrą svarbių reikalų.

paskirtas jung*. YalsL.mh 
uiskriu Persijai. •

LAWRENOE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

vasario. 18 d., tuo po 12 valandai. 
Kviečiame gausiai sueiti, neš turi
me keletą svarbių sumanymų. At
siveskite ir savo draugus (es) pri- . 
rašyti.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mSnesinis susirinki

mas įvyks vasario 18 d., 6:30 vai.. 
v.,. Karalienės Angelų . parapijos. 
svetainėj, kampas Robling ir So. 
4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirinkti 
ir užsimokėti duokles kurie esate 
skolingi. Nepamirškite ir naują 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų 
brangios organizacijos. .

C. BROOKLYN, N. Y.
Vasario 18, tuoj po sumos į- 

yyks LDS. 10 kuopos susirinkimas 
vai. Taigi kviečiame. visus nariui 
atsilankyti į šį susirinkimu ir už
simokėti mėneaines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas b 

vyks sekmadienį, vasario 18 d., 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami viri 
nariai ateiti ' Taipgi ataivėskita 
savo draugus prirašyti prie Šioa 

. kilnios organizacijos; .

. WESTVILLK ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai snsirin- . , 

kiniai įvyksta kiekviena mėnesį, . 7 
Sekmadieny, po 15 d., Iv. Petro it |

DETROIT. MICH
į. KIEK GYVENTOJU LDS. 72 kp. suririrUmas įvykę

VILNIUJE. j sekmadieni, vasario lld.. tuoj pu 
i. Neseniai statistikos biu- i P^udų, šv. Jurgio parapijos mo 
ras paskelbė. 1931 metais ' 
gruodžio 9 dienos gyvento-^ , 

. ju surašviiio Vilniuje' davi-;
nius. ’1 ' -:'r .' ATIIOL.MASS.

LDS. 4 kp: mėnesinis susirinki 
tuoj pu

mišparų, šv. Pranciškaus patapk Povilo bažnytinėje svetainėje.

kyklojė. Viši kuopos nariai yrą 
kviečiami atsilankyti į Šį riiairįr 
kimą.

..Jie atrodo šitaip: iš visb.inas įvyks vasario 11
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I E' ^n^ra^en^S’ ^asar*a 1934.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

JĘU-UL

MONTELLO, MASS, 4. R ožė Atkili aite — dai
nele solo, jai akompanavo 
p-lė Ėinnia Oksaitė;

5. Agnietė MašidląUskai- 
tė — pianosalo;

G., Ponia P. Petraitiehe, 
O. Ratkevičiūtė, AL Balbie- 
riūtė- N. Baliulytę, N. Ka
šėtaitė, J. Mikėnaitė ir >S. 
J arrnalavirinte atliko ‘skit’.

7., X. Voveraitė, L.. Jesio- 
mvtč, E. Abračinskaite

» L’ i>. S. 2ros■ kiiopūs sų- 
B smukimas įvyks vasario 6, 
K parapijos apatinėje svetai- 
E nėjo. ■
R 'Anglijos a])skričio suvažia- 
i Vimą. ’ 
k Taipgi pyįmenam ir pra* 
ff- šoin visų Imopoš narių, kad

į. kiekvienas pasiateįigtiimėni Aln-aėinskiiitė n-
atnaujinti savo metine pre-i jį. Sedlevieiutč. sudainavo

. š, nuincratą kai p greičiau,' nes į kvartetą. '
[. vajaus laikas greit bėga. ' 8# j; Lmolytė, F. Gečytė, 
l Prenuniorata dabar-um-j.J, Jezukevičiuto.ir J, Skei- 
). mažinta £3.00 metams, Užsi- vyte sulošė scenos vaizdeli 

mokėjus už visms metus va- |9()0 : .
'• jaus metig gaus_gi’ažią kny- yy. Voveraitė ir S. Ju- 

f gą $3.51) i’ertes . Lietuvos renaitė — piano duetas.
- ę ^bumąTlsar dylm.; - - - loJAV. Lapmskaitė —fso-; 

. i- ■ Su visais vajaus reika- prįfarė phinu O. Da- 
L lais, . prašom kreiptis prie !hįĮjut(\

Leonardo Kumpos, ar prie u Sinkevičiūtė ~ 
Jono Jeskeleviciaiiš, kurie; ^dlgsnis i ateitį sodalietems 
su niiėlii noru tamstoms vi-! - jį p. Galiiiskaitė ir V. 
suohiet patarnaus. Lapinskaitė' — “Gossipers.

-■ Valdi/ba, f - ■

MONTELLO, MASS.

«•
k

r

KVIETIMAS

j 13. H. Noriau! ė —‘ piano 
solo. .

’ 14. J. Adomaitis, E. Ok-

' ’ • SODALIEČIU SCENOS 
MĖGĖJŲ VAKARAS.

’ Sausio 28 d., 7:30 vai., va- j 
kare. Šv, Roko pa r. svetai
nėje įvyko su Įvairia pro 
gTania . vakarėlis:

i ; vaidinimas ir it.
Programą išpildė:

■ L Ona Danįliųtė 
bieta Abračinskaitė

. no duetas; . n ' f
2. Juzė Sakalauskaitė ii 

Oiiii .Puodžiunaite — “ Sun- 
day school skit”;

'3. Stefanija Kilkiūtė — 
armonika^ solo;

it

& ■

Pat Cronin, 
juros drambliui,

iowell, mass.

■I žinomi kviečiame Tamstą talkon,. Laike vajaus mums 
[reikalinga Tamstos pagalba. Tamsta gali pasimatyti ir 
į paraginti savo, pažįstamus. 1 i (‘tuvius “1) ARBIN TNKĄ ” . 

| užsirašyti. ■ ’ • • • ’ ; ■ ■. • ;
. - i i ’v . I Prašome mums padėti ir stoti “Darbininko” kontes-

. '.. x i zoologiško sodno priziuitdo jas sušeria po kibirą žuvu;įan Tiems, kurie nuims padės, 'skiriame brangių dova- 
; . [nu.. Už -kiekvieną prenumeratą, kurią mums prisiusi

— gailsj įain fiIma skaičių balsų. Tas, kuris laike vajaus ŪETROIT, M. gaus daugiausiai, balsų laimės pirpią dovaną, laivakortę
"„. \ ,į Taetuvą ir .atgal. Laimėjęs ‘‘DARBININKO” pirmą

' doymnv važiuosi Lietuvon be vargo, nes laive turesi uts- 
[kirą kambarį su atskira.maudyne ir privatiška veranda.

i Jarmalavičiutė suvaidino či- 
igones;

15. J. Oksaitė ir H. Nor- 
kiuto — pasakė dialogą.

16. J. Kalisauskaitė —so
do sudainavo.
! 17. “Tambourine drill.” I
I

. ■ Vakarėlis labai patiko, vi-
11 E;z“Įsiems. Žmonių buvo pilnutė- 
—pia-J - •

dainos.

lė sale.. Būtu malonu da& 
.ni.au turėti tokiu .smagiu 
vakarėlių.

. . ‘^Šikšnos purilis.” .
rnifesio/'.'iiHt, oiziut-riai.. pritmuoiu 

tjii. ktirlė skelbiasi *‘f)arhlh.inlw».’‘ ri» 
u \Hi-n skaitytųjų parataos."
'"’wl .znrvliiL-i.lSė “i »«rb.lnlutr<» *"

i

‘Kvietkai”, “Dzingeliukūi’, 
į “Žiba trvif mano sesutės'-'.

. t. . r ■ Duetas; “NaĮdis-svajo-
—PEIvSrArydatrrrvo sesutės tina ir 

Ąf 4 Q 1 ’ -1 • 1■ . i yj[aptjOua Petkevičiūtės^
Vietos parapijos liiažesny-y Vvru ehoi-as dainavo 

sis choras rengiasi Gavėnios>Kur. taš šaltinėlis
‘fšalta ži''muželė*’.

Mišrus choras, dainavo: 
)i, kad aš jojau”4 “Veju- 
Ii”. “Ulonai” ir pabaigom 
“Lietuva Tėvynė mūsų”. 

Choras ir solistai; kai]) 
parastai gražiai, .padainavo.

I ■ Lietuviai mėgsta dainas. t(~ ir 
Jeigu, kas ir jiritraukia, Solistėms akompanavo muz. • 
žmones. į įvairius parengi- . L (’ižauskas., o muz. J. (’ij 
mus, tai dainos. žauskui, kun. J. Čižauskas. r

Lauksime kada choras vėl k Noko p. Ziginantaitė i r j 
surengs panašų vakarą. • jLhi mergaitė. Šokiai buvo 

, ■ ... -y.v • .‘ RZ?/aux.’. labai gražūs, ypatingai p.
X lėtos parapijos nfazesiiy- .. _____ . . ' Žigniantaitės.

ainiai Tainošauskaitei- išpil- WORCEŠTER, IMASSi '(pj10/p 'y (/hiL-tC. M 
dč niuzikaliiię dalį progra-. PotrokaitĄ ■ A. širvai/ h' .
nio. Raibėjo kun. I>. AI Ju- gTUDEK^. VEIKIMAS Valartserii-ius. 1.Re Valatka 
ras is. Lawrenee Mass., . paskufuns Švento Kaži-. lr p„Sius. Akompanavo niu-. 
draugijos gydytojas Dr. inįero parapijos Studentų zikas J. Čižauskas i-.
,/ratt ir vietos klebonas ku- j susirinkimas Įv\ ko ‘ sausio / Veikalėlis, išpildytas pu-' 
mg. Fr. Strakauskas. Žino-: 17.4 ?. mo]tyki()s saloje. Su- sėtinai gerai. Publikos alsi-1 
nių, atsilankė neperdau- sninkima. 'atidaro kuo])os:-Janke ganą daug. Buvo gar-Į 
gulusiai. ..Oras tą vakarą bu ■ pirmini ūkas Vincas Čaplys..']}jno-u svečiu net ir svetini-* 
.vo gana šaltais. Nuotaika ( šiame susirinkime tarta- taučių. 
graži. Prisirašė.kelios iiau-[sį apie. įyvkdinimą pereito.;, 
jos narės.

CHORO VAKARAS
Šv. Juozapo parapijos 

choras, . tai šios kolonijos j 
pažiba. Nuolatos žmonės 
sveiko’ ir doro pasilinksmi
nimo. Sekmadienį sausio 28 
surengė vakarėlį, suside-

įlietu suvaidinti veikalą Šv 
Agnietė. ..

BAIGIA APLANKYTI
PARAPIJĄ ,

Vietos klebonas baigia sa- jo 
vo metinį parapijiečių lan-,

VAKA-SUKAKTUVIU
RIENĖ

Aušros Vartų 
iDraugija’ turėjo savo vaka
rienę, paminėti savo 25 me
tų gyvavimo sukaktuves.

Mote i- u

n

. 1 . t A AK A> p-irą kambarĮ su atskira, maudyne ir privatiška veranda.
Sausio 28 d. įvyks S v.; Kelione Lūs pilnai apmokėta iš Amerikos į Lietuvą ir 

Jurgio jKirąp. cIIih'o vaka- j atgal' Antra dovana 1>us Tadio* aparatas, o trečia lietn- 
‘ras. višku knvgu knvginėlis. .
’ . _ • . ■ _ ■ - ■ D..’ <■ 1 ■ ... • - j,.. - i '

; Prog.rania.biivo įvairi. Ją j. 7. ,t ....-——
išpildė choras, vadovaujant! a • v • f * T * r *Apsisvietusio • Lietuvio

SO’ • x. , •
muz. J. Čižauskui.

. -Žavejančiai. dainavo 
listės: P. Zigmą n ti.enč, 
Petkienė. Duetus;, p-lės S. 
Lukšaitė ir’A. Juodsnukai- 

n i ūki kas J. č i ža n ska s.

so

Namuose

Juozas Babravičius, žymus operos dainininkas, p.a- 
•, kviestas vadovauti, ii ėtuyijis Velykinei ekskursijai iš 

•Ne\v’Yorko į Letuvą. kovo. 3 d, Scandinavian Americaii 
Linijos laivu ‘‘United States”,. .

L • s*.
W. G. McGLINCHEY

Pirmutinis Graborius

Lietuviams

Montello. Mask.

Del Moterų Patarnauja .

Moteris.

Tel, 1308-R.

- t , Po vaidinimo ivvko šo-. !susirinkimo nutarimo, bu- .. . ‘ •-o •*
ten tįrengti • ei ub vooni .. _____ . • .. •_

' kuriame, galėtų / kuopos na-; kM{viė1)i} katalikiškų 
jriai dažnai susirinkti. seimą privalo pareiti bent j

Nutarta formaliai šį kam- ‘ vicJKį& katalik. laikraštis.”- 
barį atidalyti vasario 12 d. ;, . Popierius Pijus XI. 
su atitinkančia programa, '..k—:----- - ------- -------——;;
į. Nutarta iškilmingai švęs - ’ ^LEISKITE ŠVIESA 

dantį iš dviejų juokingų kį. metines šios. studentui perskaltę “Darbininką” nenu 
perstatymų ir koncerto su- Į kuopos. sukaktuves "vasario, mcskite’ bet duokitu kitiems pa 
siiledancio iš solų, duetų ir *5 d. Tą dieną “in corpore“ skaityti. Tokiu būdu supažin- 
choro. -į priimti Švenčiausiąjį Sa- ^te kitus su ‘‘Darbininku’’ u

Komediją ‘‘Advokato. Pa-jkramentą. Po šventų Mišių i L- D- S. ir atremsite mūsų id* 
tarimai” vaidino: Mikas- ’ pusryčiai nariams. ! jos priešų propagantky
p-lė Veronika Andruškevi-1.’ 
čiūtė; Elena—p-lė Mari j o-/ 
na Kriąučiūnaitė; Kalvai-į 
lis —■■ Jonas Bele virius; j 
Marie — Viktorija Stangri-1 
čiūtė ; Draugelis — Bronius 
Jurevičius. . ■

Antra komedija “Kurčias! : 
Žentas”., Vaidino Dilba —j 
Juozas Švenčionis; Elena—. 
Angelą Norkunąitė; Simo-1 
nas — Pranas Blažięniš; Į 
Kazys — Vytautas Jurėvi-J 
čius; Sargiis. — jonas Na- 
riiikevičius.

Abi' komedijos išėjo dabai 
gerai, nežiūrint, ; kad ir 
kaip, kurie vaidintojai prr- 
mą kartą stojo scenom Ne
trūko nei vienam drąsos, 
kiekvienas judėjimas buvo 
jausmingas, juokų kiaušy-i 
tojams netrūko, ‘Manau vi-, 
siėms patiko. •

Antra dalis susidėjo išy 
dainų. 
: Mažas

M^s

TĄ*

• s

Išradėjas L. A. \ ♦ Davoren su salo .lietaus- akiniais 
Važiuojant 15 uiyįių ar greičiaus į ’alanda vtVlvklns 

choras ■dainavo; pradeda suktis ii' liet vis nubraukiama^ nuo akinių.

visados rasi dorą ••lietuvisk;} laikrašti.
Laikraštis yra svečias, kuris, aplanko šeimyną su pa

mokinančia kalba, praneša .žinią iš plačiojo pasaulio ir 
iš viengenčių veikimo Įvairiose šalyse. Jo kalba, yra gry
na, pamokinanti. Jis kalba kada Tamstą ar Tamstos šei
mynos nariai nori klausyti. .

Užsiprenumeravęs gerą lietuvišką laikrašti ‘ turesi jį 
kaip geriausi draugą ir prietelį.
./‘Darbininkas” yra toks svetys. Jis prašosi, kad Tams-. 

ta ji pakviestum Tamstą lankyti per visus metus. Rašyk 
šiandien ir pakviesk jį. ■ .. .

'Šiandien pat, užrašyk vieną skaitytoją ir mums pri- 
siųsk, o mes. Tamstą užregistruosime konteste.

: DARBININKAS
<366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

L. 1). S. NARIAMS. f
Laiko vajaus nariai moka Centrui po 25 centus Į 

mėnesi. • \ .
Nariai, kurie sumoka Centrui tris dolerius iš anksto 

už visus metus, gauna dovaną LIETUVOS ALBUMĄ,
Va jaus V ('deja s. .

švari ritsi • zx-- Baltas kai.
šįl.iinui 1 ikrai Geras Vanduo

ŠILUMOS INVESTMENTAS

EASTERN 
HI-TEST 

PEČIAMS ALIEJUS

. 8%c. Galionas
EASTERN OIL CO.

124 GREEii STREET,
Tyrus ‘ WORCESTER, MASS. . . Patogu iv
lon i o.. ’. Dial 4—3261 • [ Taupu •

t.
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W terbury, Conn
Vasario 16, Waterbury

• Jau programa beveik už- mums sudainuos. Įš abiejų 
- baigta. Kalbėti apsiėmė

Miss Elizabeth Kirk iš Wa- 
teitury, kuri pereitą vasarą 
su Stanislovaičiais per pen
kias savaites lankėsi’Lietu
voje. Ji turi ir daug: gražių 
ir naujų lietuviškų paveiks
lų, kuriuos t^ vakarą rodys 
ir. prakalbą angliškai sakys. 

: Taipgi kalbės 'ir_ Viktoras
Čekanauskas iš Hartfordo, 
Be to, bus ir vietinių kalbėk 
tojų. Muzikos progra m ą 
tam vakarai parūpins kom
poz 2kleksis . su savo dviem 
Chorais. . Jau girdėjau kelis 
muzikos dalykus. Labai, la
bai patinka. Žinau, kad ii 
jums, Waterbury’o lietu
viams,, patiks... tik nepa
mirškite ateiti. Jeigu tokie 
svetimtaučiai, kaip Miss 
Kirk myli lietuvius ir Lie
tuvą ir apie jų išdidžiai kal
ba, tai mes-tikri lietuviai 
turėtume nors atsilankyti ir 
paklausyti. Tai bus naujoje 
Švento Juozapo salėje,. Wa- 
terburyj, vasario 16 d; va
kare.

miestų atvažiuoja visi ge
riausi solistai bei solistės. 
Širdingai kviečiame visus ( 
Waterburio ir apylinkės lie 
tuvius atsilankyti į tą vaka- ’ 
rą, kuris įvyks švento Juo
zapo Naujoje salėje, vasa
rio 11, vakare. Jūs nesigai
lėsite! Be to, visi trys cho
rai sudainuos bendrai daug ;

dar negiTdejote. Užtat visi.. į 
Waterburv vasario 11! ,

- .Kviečiame ir iš.toliau pas 
mus. atvykti. Kompoz. Alek- 

fsis žada- visiems “extrą 
gbod time”.

Trilypis Koncertas Bridge- , 
± * ^"*1* .'*-z I

parte.
Sausio 28 d. pas kunigą 

Pankų buvotrilypis arba 
jungtinis koncertas, kurį iš- 

s pildė Waterbųry, Hartfor
do ir Bridgeport’o chorai. 
Waterburiečiai sųvaidiūb 
linksmą teatrėlį . “Stefani
jos Vestuvės”. Visiems pa- 

* tiko, ypatingai klebonui ku- 
. nigui Pankui. Salė buvo

. prikimšta. Hartfordas bei 
Bridgeportas irgi atliko sa
vo dalį. Po to, visi, chorai 
bendrai sudainavo. Paskui 
buvo šokiai. Matėsi svečių 
kunigai: Gradeckis, Kaz
lauskas, Gaūronskas ir Kri- 
pas. Visų nuotaika buvo 
kuopuikiausia. Ištikrų jų 
nialonu atsilankyti i tokius• *■ *■ ■ • 
vakarus, kur skamba lietu
viškos dainos, kur gyvuoja 
lietuviška dvasia. Valio, Co- 
nnecticut Lietuviai ! Sklei- 
škįm lietuvišką dvasią!

Vasario 11 d. Waterbiiry 
Trilypis Koncertas, Teat

rai, Šokiai.
Vasario. 11 d., sekmadie

nio vakare .atvažiuoja į Wa-

Mėtinis kortų vakaras.
Sausio 26 d. Švento Juo

zapo salėje įvyko kortų va
karas. Atsilankė netoli 300 
žmonių ir jaunimo ir senes
niųjų. Dalyvavo advokatas 
Bronsky su savo žmona, 
vaistininkas Kenausis su 
žmona ir daug kitų, kurie 
savo atsilankymu puošė lie
tuvių susirinkimą ir rėmė 
parapiją. Buvo gražių ir į- 
vairių dovan.ii, kurias pasi
rūpino gauti, geros širdies 
moterys iš Green’s Jewelių 
Store ir Worth’s. Buvo ir 
gardžių . užkandžių. Vienu 
žodžiu pilnutėlė salė visą 
vakarą, .kaip viena šeimyna, 
linksminosi. Daugiau tokių 
vakarėlių. . Matyti, kad lie
tuviai ir jauni ir seni mėgs
ta kortoti. Populeriškiąūsis 
lošimas buyo.bridge ir 1 Pigs 
Khuckles’rPinoęhlė.. Dova
nas laimėjo Domininkas 
Matas,. Mrs. Dalton, Olga 
Gečioniūte ir kiti. Daug sve. 
timtaučių taip pat parodė 
gražią širdį atsilankydami 
skaitlingai į kortų puotą.

Daug darbavosi Mrs. Bą
lančia, ; Jenušaitis, Ragis ir 
kitos.

4

•w-

Šis vaizdas parodo namus, Cleveland, Ohio., kuriuos fe derate valdžia nugriaus ir 
ant tos žemės .pastatys naujus moderniškus namus.

'dabar apie 648 studentų 
inokinių, 17 mokytojų. Tai 
malonu, kad iš visų mokyk
lų Waterburio lietuvių yra 

1 ^ausiaitsia.
| Yra daug daugiau lietu-.
, vių,. kurie galėtų ir turėtų 
siųsti savo vaikučius į mū
sų mokyklą, o nė pas kitus, 

.Hartfordo : švč. Trejybės 
j Mokykla (tuo tarpų yra 
tiktai dvi lietuviškos para
pijines mokyklos visoje 
Conn. Valstybėje) turi apie 

1200 mokinių ir, rodos, 8 mo
kytojas. ■ .

Lietuviai, tėveliai rūpin
kimės, kad mūsų vaikeliai

___ _ 4utų J Jietuviškų parapijinę- 
mokyklą, Tenai išmoks savo 
kalbą, istoriją bei papročius 
Sekime svetimtaučių pavyz^ 
dį! Kiu* reikia mokykimės... 
kad ir nuo mūsų priešų!

KARALIENĖS AN GELįĮ 
PARAP. CHORAS

*auskas? (Mažurn pas sąv< 
mylimiausią pianu grojo).

6. Kodėl Adele Joną vi 
r nite uiums . nepadainavo 
(Gal varg\ Dulkes nesura

7. Kodėl kur tik eina My 
kolas b.uvkGvAs, visados me 
gilios jį sekioja ? (Saugoki 
Mykolai!)

8. Kurgi’ Adomas Šmote 
na (ne Lietuvos prezider 
tas) išmoko taip gražiai lif 
tuviŠkai kalbėti? (“Gerbū 
i i lieji klausytojai”). k

9. Kur visos tos dešro 
taip greit dingo? (Paklaui 
kitę choristų)?
L_ Ik_ _ - - X A.MMllS-r-

ė'horo Korespondentą 

jokokmitFeius 
Tai gražus mūsų išeivi j < 

įžymaus poeto kun. K. U 
lonavičiaus eilių trakiny

Šią knygą ; išgyrė visa rir 
i esnitfji. spauda. V isi. gėri 
įos turiniu, gėrėsies ir Tai: 
tą jų įsigyjęs.

Knjcga gražiai atspąusdii 
a ir turi 191 pusi. Jos ka 
ia $1.50. Bet dabar“Darb 
ninko” spaudos vajaus m 
u, gražiais drobės viršęlia 

kaina tik 75 centai; popi 
rio viršeliais 50 centų.

Dabar yra geriausias h: 
Kas įsigyti šią. taip brang 
ir naudingą eilių knygą.

•‘DARBININKO’ ADM.
366 W Broadway, 
South Boston, Mass

tadienio vakarą.) Stengsi- pas mus ir. jų gerą pasielgi- Pereitą savaitę lankėsi 
mės ir su jais .lošti. Matyti, mą mūsų , tarpe. Mes tiki- AVaterburyj pas savo pažy.: 
kad ir Conn. .Susivienijimas mės, kad su jais atvažiuos Štamus bei priedelius iŠ 
gerai gyvuoja, kad net ir waterburietis kunigas Jo- Pennsylvanijos p-lė Brie- 

džiute. Ji yra p-les Mickū- 
naitės dainų bei radio nrog-

■Be to,-vasario 11 d. Wa- :^ J*
terbury bus iš eilės bertai- ”a’. 'ac P.t.1 ‘ *' a

• • ri t n /n tuk bai sekasi ir, kad dainuosmins C. L. C. (Conn. Lith-. ,. , ■.. . x.-.v' . ■ r x . • • per radio tur Imti is . Bos-uaman Cathohcs) susinn- * • . , .. XT
, . t^ • . ton, Lietuviu Nepriklauso-kimas. . Kviečiame ,]aunuo- ’ • • lzi.. . r , . r r -z mybes dienoje vasario 16. nūs lietuvius bei lietuvaites ■ ■
atsilankyti. į susirinkimą. ~
Tai bus vasario 11 d., sek- ^rlz() atostogoms iš Senu- 
madienį po pietų vyčių kliu naujos.

, be. Tur būti tarsis apie Vię- Vincas Saukas, waterbu- 
tory Banąuet kaip, kad vietis, aną dieną grįžo į nu
pelnai turejoųie Hotėl mus iš Švento Bernardo Se- 
Taft, New HavenV.,. kur minaiijos, Rochester, Ne\v 
dalyvavo lietuviai advoka- York atostogoms. Gerai at= 
•tai, daktarai, 'kunigai, biz- rodo ir už kelių 'inetų, jei 
hienai.’., vienu žodžiu lie- tik bus Dievo valia, sus’ilau- 
tuvių inteligentija iš Conn- ksime vėl naujo jauno lietų- 
ėcticut. vio kunigo. Vincas yra ga-

- —t—- bus golfininkns ir tennis lo-
ls Waterbury Lietuvos V.y-. šikaS; A° bl'olis clar‘ 
čitĮ mėnesinio Susirinkimo:. ^uoJasi daug parapijoje.

Aną vakarą įvyko vyčių ' ■ T :
eilinis mėnesinis, susirinki- 12abf bį 
mas. Daug dalyvavo. Buvo atva?laTO. baskettedl lošti 
šerifas Jenušaitis. kunigą., šie lietuviai vaikinat: Zalu- 
Valantiejus, Kripas ir Ra- puįas (Voeatronal School) 

. š-itis ir kiti.. Daug dalyku•' nri 
išspręsta,; ypatingai apie ^igh Scįl°o . JĮ . Įza e 1 
basketball ir rengiama Card kuopos- pirmini^as), 
Parties, ' kurios neužilgo r ^.autarškas. (N e v- York- 
vj-ks, . Vyčiai gavo naują Stoek E^ehangeJ, leckau^ 
dvasios vada, būtent, jauną : ^te ^ael,ecl IIeart Hl«h 

;[ir.daug žadantį kunigą Ra- h 
zaitp Kunigas Ražaitis my- ■ s _ Y .
Ii jaunimą ir jie jį. Jeigu Ptep). studentai.

• tik bendrai veiks, tai nėra |
. abejonės, kad Waterbury?o. Pagal vėliausių Connec- 
i vyčių kuopa bus didžiausia tieut parapijinių mokyklų 
|ii> pavjrzdingiūusia. visoje. žinių, kurias paduoda “Ca- 

lošė ir labai gein “sportai”. Amerikoje. . j .tholic Transcript”, W,atcr-
i Naujoji valdyba veikli.. buyy lietui ių inok.ykla pasi- 
Linkime vyčių vietiniai kuo ’-^odė kaipo viena iš dic ^.aų:

Švento

jaunimas įveltas į sportą.
Mūsų . Čampijonai.

Garbė mūsų, mokyklai! 
Nes .jos ratelis kiekvienų lo
šimą yra išlošęs. Rateliui* 
vadovauja “Boley” Jaku
bauskas, gabus vadas. Jau 
jie prasimušė į čempijonus. 
Aną dieną jie nuvyko su 
kunigais Valantiejum i r 
Kripu į New Hayen pas St. 
Francis Orphan Asylum 
Highland Hėįghts, kur pak
vietė geras mūs gerbiamo 
klebono, draugas kun. Daly. 
Nuvykome. Gražiausiai pri
ėmė ir davė vakarienę. Tik
tai mūsų vaikus “subyt’ino” 
Bet tai nėra ko nusiminti, 
nes mūsiškiai' iš draugišku
mo lošė ir referee matomai 
.vienpusiškai, teisė... o kaip 
protestuosi našlaičiams. Te
gul nors tuomi džiaugiasi.

Tai didelė meilės ■ įstaiga, 
kuri turi 500 šeimynų! Mes 
dėkingi kunigui Daly ir Se
sutėms, kurie •taip lietuviš
kai mus priėmė.

Hartford L. R. K. S. A. 
prieš Waterbury L. R. K.

S. A. basketball.-
Sausio 24 d. Hartfordo 

Susivienyjimo ratelis atvy^ 
ko dviem busais su lošikais 
ir “rūteriais-temis” pas 
mus į Waterbury. Kartu su 
jais ir jų klebonas kun. J, 
Ambotas, kuris' labai mčgs-

terbury chorai iš Hartford ta sportą ir neapleidžia nei. 
ir Bridgeport atlikti kaip vienos progos daijrvauti sa- 

. ir Bridgeport trilypį kon- vb jaimihio rungtynėse. Tai 
cęrtą bei teatrą. Hartford’o buvo gražus vakaras ir iš- 
choras suvaidins linksmą tikrųjų gražesnio jaunimo 
vieno akto veikalįuka ir su
dainuos gražių dainelių, o 
ir Bridgeporte trilypį kon-

Nuo Išsinarinimų
’ Kuomet jums pasitaiko nikstelėti; ko. 

jos riešą, išsinarinti ranką ar. gauti 
dieglį į pečius Ir kuomet' skausmas jus 
ii proto varę, tai- Išsitrinkite su 
ANCHOR l‘aiffExpellęriu ir apdengklt 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu..

Į Velias, minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas ’ būi laimėtas. , 

l’ėr suvlrš 60 metų Ancltpr Paitv 
f ExpeUėris buvo, it yra vyraujančiu 

nathinįu vaistu gHtatfl skausmu pa- 
lengvlnlmu],,- Visose vaistinėse .kaina 

l-ŠSc.ir ŽOc.^sklrtingo dhlurno boukutts. • 
I Tiktai tikrasis turi Inkaro vaiabaicnklj. ;

PAIN-EXPELLER

nas Kinta.

Iš Elizabeth, New Jerš.ey 
atvažiavo . basketball lošti

Mūsų Viįčiai supliekė toli-, 
m uosiu s Elizabeth\>o Sve

čius.
Akyyaizdoje milžiniškos 

minios Watėrbury’o vyčiai, 
vadovaujant kapitonui* Juo
zui Svežiui, supliekė toli
muosius svečius-vyčius bas- 
ketballininkus iš kun. Simo
naičio parapijos, Elizabeth, 
New Jersey. Jie labai gerai

Paskui buvo šokiai. Prieš 
tai mūsų jaunieji' vyčiai pa
sidavė Chase Park Juniors, 
o mūsų lietuvaitės, 
Juozapo alumniėtės, “sUby- 
tino” lenkaites iš Nauga- 
tuck. Valio, lietuvaites! Tėi 
šėjais buvo Jonas Stankus 
ir Pizzarelli. Vi§i jaunį ir 
seni įdomiai bei smalsiai se
kė kiekvieną't i gėiniio 
gsni • .

pai augti ir stiprėti.
Lietuviai, palaikykime 

kilniąją Organizaciją!

Gaines (Upsala

įrodė kaipo viena iš didžiau- 
I šių visoje vyskupijoje. Turi

tą

Brooklyn, N. Y. — Vasa
rio 27 d., parapijos svetai- 
nėje įvyko Karalienes An
glių parapijos choro metinė 
vakarienė su šokiais. Vaka
ro vedėja buvo p-lė M. Peč- 
kiutū ir Kalbėtojai iš eiles 
buvo : varg.‘ P. A. Dulkė, p. 
E. Mikolniiiaitė, p. J. Stro- 
gis, p-lč A. Jonavičiutė, p. 
A. fSmetona, " p-Iė V. Ilgu- 
niutė, p.' G. Visaskas mūši) 
pirmininkas, ir mūsų Dva
sios Vadas kun. Lekešis.

Pavalgę ėjome šokti. Gro
jo Adomo Urbono orkestras 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius, G ei ihu ‘ir linksmiau 
laiką nemanau kitur kui 
b u tume praleidę..
STEBĖTINOS NAUJIE
NOS APIE VAKARIENĘ

T. Kur Ignas Bujokas iš- 
mo’ko taip fox.-trptą šokti? 
(Ar rytojaus . dieną šonų 
neskaudėjo?)

2. Kur. Gabrielius Visas
kas, mūsų pirmininkas, tą 
bonką. .pieno gavo?. (Tas 
“pausy”). .

3. Kas pasidaiė Žibudu 
kam, kad taip rainus buvo? 
(Kada muzika grojo). . ..

4; Ar išeis tie paveikslai, 
kuriuos ėmė mūsų gabvs fo
tografas. Antanas Kazlaus
kas? ( Jeigu ne, tai jo ne
matysime lyg kitos metinės 
•ytikarienės!).

! 5. Kur buvo Stasys Ra-

“MEILĖS" REIKALAS

Aną dieną užėjau pas biz
nierius lietuvius Giedrai
čius, kurie gyvena kunigo, 

’ žin- Amboto parapijoje, Hart
forde. Geib. Giedraičiai tu- 

Po šokių buvo užkandžiai ri gėlių ir fotografijos biz- 
Lietuvos vyčių Kliube. Pa
sakyta iv prąkalbėlių. Kal
bėjo šerifas Jenušaitis, Ha- 
ppy Lasky, kunigai Valan- 
tiėjus:, Kripas ir Ražaitis, 
lošikai Baranauskas ir sve
čiai ir Albeidas Vaitukaičio 
žmoną, "kuri nesenai susi
laukė dukrytes. Taip tai-vi
si iki vėlumai linksminosi; 
Mes. esame dėkingi Rlizabe-

niekur nerasi kaip .tą vaka
rą susirinko. Susirinko 
daug žmonių iš AVaterbury. 
Lošimas buvo smarkus, bet 
vvaterburiečiai turėjo pasi
duoti stipresniesiems har- 
fordięeiams. Bet j ie žada 
idtaįš metais atsilygin t i. 
Paskui buvo šokiai-ir visi 
linksminosi iki vėlumai.

Šiandie gavau laišką nuo 
lietuvio iš Danbuvy, Oonu. 
.(taipgi L. R, K. S. A. kuo
pa nori su mumįs-užjų ntsilimkymą

nį Hartforde, o jo brolis tu
ri New Britain’e. Turi $avo 
milžiniškus- •4green-houses ’' 
ir daro didelį biznį ne tik 
tarp lietuvių, bet ir svetini- j 
taųčių... Geraširdžiai žmo
nės,, geri katalikai ir lietu
viai. P-nia Giedraitienė il
gai sirgo, bet dabar beveik' 
jau visiškai pasveikus. Tu- 
iri tris mergaites ir du. ber
niuku* ‘

r.

Kalifornijos policija daro bandymus su radio aparatu. 
Šis aparatas nejsaprastas tuoiui, kad per jį galima kal
bėtis, panašiai kaip telefonu. -. • ; : ' ■! .

Nedarbas ir sunkūs laik 
permainė visus užmanymi 
Vienuolyną steigti kitur ; 
statyti ant sudegusių p 
grindų. Dėl to Švenčiausi 
Jėzaus Širdies Meilės Ko: 
gregącijos nariai nutarė ai 
žiemos persikraustyti į m 
tipiškąjį namą, Westvil] 
Illinois.

Su aukomis ar “Meilės 
•eikalais, malonėkite adr 
uoti žemiau nurodytų na 
u adresu.
Jungtinęse Valstyb ė s 

“Meilės” prenumerata t 
$1.00 metams, o į Lietu 
$1*50,

Visas prenumeratas šių 
kitę sekančiu nauju adreš

“Meilė” (Charity), 
red Hęart Motherhouse, 5 
West Main Street, Wej 
Hilo, Illinois.

Kun. L. S. Briymant 
C. C.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS.

Jeigu jūsų organai silpni iv ‘ 
jaučiatės senu, priimkit NVGA.-TO.: 
—tų pastebėtinų vaistų, kuris pad; 
stebuklus dėl milijono moterų įr V] 
per paskutinius 45 metus. Nuga-T, 
priduoda naujos sveikatos ir. susi 
rlnn nusilpnėjusius. organus..

JCT'GA-TONE yra vaistas, kuri k 
vienas nusilpnėjęs- juba liguistas 
muo turėtų vartoti. Jie padarys kl 
vienų sveiku ir tvirtu. Parsiduoda 
šose vnlstinyėlosAh Nepriimkite pu 
duntojų, nes joks kitas vaistas ne 
vaduos Xl'GA-TONE.

'reletonas. PUsa t350.

JONAS OPEBIIAUCKA
Grabelius ir Balsamuotojai 

433 S. PACA STREET, 
. BALTIMORJC, MD,



Antradienis, Vasario 6, 1934.

MĖNESINIS. SUSIRIN
KIMAS ' •

41-os Vytauto kuopos mė
sinis. . susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, vasario 8 d., 
lygiai 8 :00 vai. vakaro p.

įvytų natriuose,. 67 Ten.
Eyek St., ...Brooklyn,. N. Y. 

E? Visi kuopos’ nariai prašomi 
K« šį susįrin.dmą laiku ir 

skaitlingai. atsilankyti, ka- 
Jį-dangi bus išspręsta labai 

daug svarbių dalykų.
; 4 A. J, Mažeika,

kuopos pirm. -

. ItilĘŠKOjU:

XX

šešios Meksikos gražuolės kostiumų parodoje, Nogalėr mieste. Jų kostiumai pada 
” ti iš eelophane. . ,

■

Adamavičius, Ignas, kilęs 
r iš Lųžišl ių km., žėižmarių 
t v., Trakų apskr. r Juozo sū- 
į nūs, Amerikon atvykęs 1911 
1 metais; . .
| Balčius. Jonas, -kilęs-iš- 
į Raseinių \ apskr., gyvenęs 
; Bostone, Pittsburghe ir ki-

B tuose miestuose (10-855).
p Kirkutįs, Antanas, kilos; 
r iš Šilėnų-Krėpštų km., Kury 

: šerių v., Šiaulių apskr. iki 
gį 1924 m,, gyvenęs Cambrid- 
F’ ge, Mass dabar neva Broolv 
Llyn, N. Y, (10-1863). *

Vyšniauskas, J onas, Jūo-
• zo ir Elžbietos Vj’šriiauskų 
i sūnus, kilęs iš Veiverių val- 
r' šČiaus, Amerikon atvykęs 
?: prieš 30 m., gyvenęs Bosto

ne. (10-1877)/
Degutis, Vincas, Mykolo 

ir Ievos sūnus, kilęs iš Pil- 
viskių valse., gyvenęs Scta- 

' nton. Pa.
; ■, šyelnys, Petras, kilęs iš 
: Jūškakaimio, Slavikų v., 
kša.rių. apskr., gyvenęs Wa- 
1 terbiiTv, Čonn; ■ t’ •..
: ' Rutka, Juozas, kilęs is 
/ Šilavoto - Klabiš.rio v., Ma- 
; rijainpolės apskr.,' gyvenęs 
i Rosemont,. W. Va.

BagdanaviČius, Juozas, 
l kilęs iš Panevėžiuko - Bab- 
! tų parap., gyvenęs Odesoje, 
L dirbęs laivuose, įleva gyve- 
: nęs Vašingtone ir New Yor- 
' ke. . ■.'■ “■ "• ’ .

cepinskąs, Mykolas, gyve- 
[ nęs Brooklyn,. N. Y.,; dirbęs 
^vagonų . taisymo, dirbtuvėse,.

pasivadinės Šulcu.
t : Budrikąs - Klimavičius,

- Feliksas, gyvenęs Bostone.
L Aleksanravičius, P’etras. 

.; Juozo ir Liudvikos Šafra- 
. naitės sūnūs, Amerikoje gy

venęs apie 34 metus.
į- Bakšys, Antanas; Igno sū- 

riuSj kilęs iš Skonimų vk., 
■Į Pabaisko valsčiaus, Ukmer

gės apskr., Amerikon atvy
kęs 1921 m., gvvenes . New 

j- Britam, Stamford ir Hart- 
UFord, Čonn. miestuose.
: Českevicius, Juozas, Jono 

sūnus, kilęs iš Patašinės 
km., Veiverių y.

Dilginąs - Dilgmaitis, Au
gustinas, kilęs iŠ Egliniškių 
k,j /Kaupiškių (Kapsodžio) 

j v,, Vilkaviškio apskr., gyve- 
- t nęs Čambria aps’mty, Pen- .. . ..

i 
•1

•<, ' • • ■ • ’ .... - 8.
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Į Telephonc: STAGG 2—0706 * VALANDOS :
’uo 9—12 Iš ryto, 2—8 yak.

HrcntatUtvitiifi su.nfaruB
* -499 GRAND STREETD4 N T l S T 4 S
i- Namu2-i27n M O O K.L Y S. N. Y.

D ARBININ K A S '
girno sukaktis. įspūdingiau- į 
šiai sukaktis buvo minima įnn ni iniQ X UEMPIIIC 
Klanėdoie■Jnask’iau radiofo- lUKi ūLAUAo L VENblUO
siai sukaktis buvo minima 
Klapėdo j e,. paskiau radiofo
ne,, Šaulių S-goj, Žemės Ū- 
kio Rūmuose- ( Liet, —Klai-

L.i

r kL

liaviino s-gos) ir k.
Visuose minėjimuose bu

vo ryški viena pamatine

® 71" v IT ® berkuiidzines mi.rč 2.205Žinios .Ls Jbietiivos- T1* v kitu, mfekciniit Ilgu 1.962MIRĖ vienos - grupės Rakyje ^2)Jm^iiuo vėžio ir kL
7^raifkilio' ^ėjo .Tutrkimas, nactonaL tn. navikų 1.015 (902 j žm., 

. rfiUfi h DUlKtVIulUd socialistų centro. Vokieti jo- (nį0 reun^^
—-—:— |je paskiitas asmuo. 'bendrų ligų 346 (434) žm.,

.. Sausio 1 (L Kaune mirė .1 Klaipėdos ^kraštą neąiš-. Ml0 sistemos ligų
Vytauto Didžiojo uriiversi- bereikšmiais, oficia- j ^g (1.685) žm., nuo krau-
teto profesorius Pilypas!^8 tikslais dažnai yažine- j0į-akoS organų ligų 1.928 

davo įvairių Vokietijos vai- /y -v^ nu0 kvėpūoja- 
dimnkų, tačiau iš tikrųjų ligu -(be tuberku-

tai buvo Hitlerio ^^-g) o
toriai praktiškai n virškinamųjų org. ligų

Butkevičius. Velionis gimęs 
• j.887 m. Tverų miestely, Tel 
Šių apskrity. Šiauliuose pa- 
I aigęs gimnaziją, studijavo 
gamtos-matematikos moks- 
ūs Petrapilio universitete. 
Po Didžiojo karo sugrįžęs j 
Lietuvą buvo įslinktas Lie
tuvos aukštųjų kursų Kau
ne chemijos lektorium o vė
jau, Įsikūrus. Kaune Vytau
to Didžiojo universitetui, 
buvo išrinktas chemijos 
profesoriumi.

ti, kaip dirbti „Klaipė dos 
krašte hitleriška dvesifl.

Svarbiausia Klaipėdos kra
šte Haekenkreuzlerių gru
pė, kuri palaikė artimą kon
taktą su Vokietija, buvo 
Neumano grupė.

Iš rastųjų dokumentų pa
aiškėjo, kad : hitlerininkai

2.140 (3.075) žm., nuo šla
pimo ir genitalinių org. ligų 
584 (633) žm., nuo nėštumo 
ir gimdymo .ligų 343 (329) 
žm., nuo odos ir kaulų ligų 
701 (879) žm., nuo prigim
tinių trūkumų ir naujągi- 

L’ mių ligų. 1.621 (2.119) žm.,
■ • , < M nuo senatvės 4.539 (4.630)

rengėsi prie didelės demon-
Zi

Piof. F. Butkevičius p-a stiacijos Šilutėje ir. dėl to .f. ' '...... v .

nėį iš Lietuvos vyriausybės, 
nei iš VVS, nei. iŠ kieno ki- 

.. - . 1° neturiu įgaliojimų kokio-
mintis; būtent, kad. Klaipė- niįs deiybomis.su lenkų vy- 
dos krašto vertę lietuviai, Haųsybe, iš anksto jiasiša- 
juo tolyn, juo daugiau su- kiati lenkų atstovui Rygoje 

p. Bečliavičiui, kuriam t atp 
pat aiškiai ]jasisakiąu, jog 
važiuoju Vilniun savo pasi
ryžimu ir ‘atsakomybe ap
lankai lietuvių įstaigas ir 
pakalbėti su Vilniaus lie.tu- 
vių7ir nelietuvių visuoine- 

. nės veikėjais, taip, kaip esu 
daręs paskutinį kartą 1930. 
m, Tai, ne ką kitą, padariau 

Į Vilniuje ir šį kartą, be to, 
’dar Va),šuvoje. ir Krolųivo-

KAUNO RADIO STOTIS ĮVE 
D A NAUJĄ ŽENKLĄ

os krašto verte lietuviai.

įranta ir yra pasiryžo kiek 
galėdami jam/'padėti ir jo 
ildmu rūpintis, nepaisyda
mi jokių grasinimų iš šalies

DARIAUS IR GIRĖNO PA
MINKLAS KAIME

ILGIŽIAI, Vietos orga- 
nižacijos-^uita.rė prašyti vi-! 
^imnenęs painiuos ir pasta-J 
/yti Dariaus Girėno pam in
dą.. Paminklui projektą pa
gamino pienininkas. Stasys 
Jiūkauslms. ’ . '

VOLDEMARAS Į PRANCŪZIJĄ 
NEVAŽIUOS

j ė aplank iau 1 enkų kult Ūtos 
įstaigas, -t ai p pat Lvove uk
rainiečių įstaigas. Kad len
kų spauda -ir Vilniaus radio 
mane koTios,: o Lietuvos Ži
nios savai]) panaudos iš an
ksto žinojau, o taip pat kad 
Vilniuje būsiu, labai prižiū
rimas, bet važiuodamas at
sižvelgiau ne į savo, tik į vi
suomenės reikalą. Savo pa
sistatytų tikslų visiškai pa-^ 

1 siekiau, ir kurį laiką nebū- 
i siu reikalingas dar kartą į 
i Vilnių važiuoti. Iš Kauno Į

Tai gražiai, lyg varpeliai 
skambanti pradžia giesmė 
-Lietuviais, esame, mes gi 
mę, lietuviais, norime i 
būt”.., Kadangi tas šauks 
mas ir meliodija per dien 
pakartojama po kelis kai 
tus, neregimomis hangomi 
pasklisdama po visą pasai 
h, tai visiems jį išgirdi 
siems, ypač užsieny gyvi 
liautiems, lietuviams daros 
dėl to džiugu.

Tos dr. Sauerveino —- G 
vemrgie smes mel rodi ,josiv( 
dimu į radio bangas ypa 
patenkinti prūsų, lietuviu 
kuriems dr. Sauėrveinas t 
ra nemaža nudirbęs.

nuo senatvės 4.539 (4.630) 
žm., prievartos mirtimis 998 
(1.134) žm. ir nuo nehusta-

įrašęs visa eilę mokslo vei-1 ^'8*° Sav® daug nurodymų priežasčių mirė. 5.862 
- - _ net^kai|) ('712S) žrn- '

. Palyginant’su. 1932 m. tų 
. . pačių mėnesių duomenimis,

IŠ rasti} pas mokytojus, į gyventojų mirtingumas pa- 
Vokietijos. piliečius^ . I didėjo: vėžiu ir kitais ’navi- 
ęl^kumentiį paaiškėjo, kad -^2,5 nuoš., kraujotakos 
jie net varydavę špionažą. organų ligomis 3,7 nūoš. ir 
Bė to, pas juos buvo ras- nėštumo ir gimdymo ligo

ta programų, kuriose nagri- mįg 4,30 sumažėjo: 
nėjamos įvairios, t em.o s,' tuberkuiiozg į0,3 nuoš., Iri- 
1 aip : principiiiiąi naėional-p.^inįs ligomis
s.pęializmd klausimai,. vado. 3^2ynubš., reumatu ir kt. 
principas, rasęš teorija, žy-1 ]igOm1s20,3 nuoš,
dų klausimas ir t.t. nervų sistemos, ligomis • 5,L

Apie tai trumpai pažymė- nuoš., kvėpuojamųjų org. 
jo ir kiti Čekoslovakijos lai-j.ligomis 3,1 huoŠ., virŠkina- 

kad i mųjų org. ligomis 30,4 nuo- 
ir Lietuvoje paskelbta kova šim., Šlapimo ir genitalinių 
prieš hackenkreųzlerius.. organij ligomis 7,Ynuos., o- 

---------------- (los ir kaulų ligomis 20,3%, 

GRĮŽO ARKIVYSKUPAS.

jalų, buvo kelių kitų valsty
bių mokslo draugijų’narys 
t dažliai dalyvaudavo tarp
tautiniuose mokslo kongre
suose. .

iš Vokietijos ■ 
demonstrantai turi būti ap
sirengę irt.t

APIE HITLERININKU 
BAUBU i KLAIPĖDOJE
Svarbiaųsįas Slovakijos 

(Bratislavoje išeinąs) dien- : 
rastis “Slovensky Dennik” 
•sausiu 7 d. numeryje įdėjo 
ilgą straipsnį apie Klaipė-, 
dos krašto hi tleri ni n k ų 
priešvalstybinį veikimą.
. Straipsnyje nurodyta, kad 
Lietuvos policija Kalėdų 
švenčių metu Klaipei o s 
Krašte padare kratą tarp 
krašto valdininkų, kurie y- 
ra Vokietijos piliečiai ir ku 
riems atimti leidimai toliau- 
gyventi Klaipėdos krašte it 
darbą dirbti. Krata buvo 
padaryta ir pas Vokietijos 
pilietybės mokytojus. Kratų 
metu buvo rasta daug me
džiagos, iš kurios matyti, 
kad nacionalsocialistų skai
čius Klaipėdos krašte augo. 
Klaipėdos krašto, hitlerinih- 
kai buvę gerai organizuoti

dų klausimas ir t.t.

kraščiai, nurodydami,

KAUNAS, — P. Volde 
maras šiuo metu baigia ra
šyti savo knygos “Lietuvos 
problemos” antrąją dalį, 
jūtent, apie Lietuvos ir Len 
rijos santykius,‘ir tuo tar
pu į Prancūziją išvažiuoti 
nemano. Jis dabar gyvena Vilnių važiavau gruodžio 17 
“Versaly”, Daromi žygiai, Į d. per Rygą ir Zemgalę, grį- 
:ad jis galėtų grįžti į un-tąįžau sausio 13 d. per Zeinga- 
ir toliau skaityti paskaitas, lę ir Obelius.

Už IŠEIKVOJIMĄ 54.000 LIT. . M. Bir^iskfa
’ ■ - - - • ■

5 METAI KALĖJIMO. MAINAI KAIP PASAKOJ.

. naujagimių ligomis 23,5%, 
senatve .2 nuoš., prievartos 

KAUNAS, Sausio 10 mirtimis 12% ir nenustaty- 
d. greituoju traukiniu grį- tomis priežastimis 17,8 nuo-
žo iš Romos Kauno aikiv, 
metropolitas J. Skvireckas.

KIEK KURIOMIS LIGOMIS 
MIRŠTA ’

oimeia.

KLAIPĖDOS 11 METU SUKAK.
TIES MINĖJIMAS

. Klaipėdos krašte ir D.
o

. Pirmiausia aludariui, vi 
liau gydytojui, o paski 
graboriui. . .

... .
| Tel. Bryant 9-7763

[CLEMENT V0KETAIT1S
ADVOKATAS

113 West 42-nd St., 

New York, N. Y.

silvanijojė, dirbęs Mountai- 
ndale kasyklose.

Gapšiai. Vincas, Domini - 
l kas ir Teklė, gyvenę Miline- 
| npolis, Miiin., Ųtica, N.,Y. 
į ir Čhięago, III.

‘ Jašmoutas, Jurgis, kilę< 
iš Vilniaus miesto, gyv. Ha-, 
rrison, N; . J/

Jaikevičius, J eronhn a s, 
gyvenęs Bostone ir Nevvark, 
N.-j;.- •

Kuras, Juozas, kilęs iš 
Rygiškių km., Griškabūdžio 
v., Šakiu apskr., gyvenęs

Į; Hoboken, N. J-
L •• ■ ' ’

t

t

y 
v
)

Centralinio statistikos biu
ro žiniomis, per pirmus. 11. Lietuvoj sausio 15 d.<huv 
men. 1933 m?Lietuvoje mi- paminėta Klaipėdos krašto 

4-. - . . .. rė 29.335 žmonės.. Nuo tu- 11 metų su Lietuvą susijun-
ir pasidalinę į grupes. Kiek —

Kunickas, Jeronimas, gy-. 
venęs Mahanoy City,. Pa., j

Klykimas, Povilas, kilęs 
iš Ramygalos apylinkių, A- • ■ 
merikon atvykęs tuoj po ru
sų - japonų karo (10-1894) 

‘ Ieškomieji arba apie. juos ' 
ką žinantieji maloniai pra
šomi atsiliepti į • . ‘
CONSULATE GENERAL'

OP LITIIUANIA,
11 Waverlv Placė East, 

Ne\v York, N.Y.
LIĖTŪVOŠ CkENERALI- -

NIK' KONSŪLĄTA$. T nunešė ant uolos. Ketini jurihikai nuskendo, kiti trys 
. J. • PD :KJ I j?uvo išgelbti, ‘

Audra pagavo šį švyturiu.į laivų Škotijos pakrantėje iv

Sp. žiniomis, Panevėžio Vienas išdidžiausių ir 
Apyg. Teismas, šiomis die-: turtingiausių Vilkaviškio 
nom.is išnagrinėjęs Utenos'apgkl.į|v]>aežerių valsčius! 
aPSJ/r‘. Joniškio JjuV; pašto šiemet esąs galutinai su]ik-J 
viršininko Balčiūno bylą, vizuotas, kitaip sakant su- į 
gurioj jis buvo kaltinamas,, naikintas. Jo 63 kaimai ati- 
kad pasisavinęs apie 54.000 feke. grefimiemš valsčiams, 
litų valdžios pinigų, jį pri- Prie Vilkaviškio valsčiaus 
pažino kaltu ir nubaudė S lpj^skirta 14 ...kaimų, prie 
metais s, d. kalėjimo. Pilviškių — 42 kaimai ir.

’ • 'prie Marijampolės — 7 kai-
APIE KELIONĖS LENKI- .-

JUM TIKSLŪS '
' v v ” . Čiui perleidęs Ant anavo dva

Grįžęs iš savokeliones iri, Sl, naujakuriais ir. Gais- 
Lenkijon M. Biržiška, atsa- rįtt £r Pliopeliu kaimus, 
kydamas į spaudoje pašifo-lp‘ts pažeriu kaimas- — 
džiusius spėliojimus apie jo Kudirkos tėviškė, atitekęs 
kelionės tikslus, taip atsa- j>jlvKkill vaisfiui.
ko: v,. '. .. , < ■ •. Mažiausias ir skolose pas-

Eel Lietavos Žįnių ir ki- kendęs Gižų valsčius, kuris 
tų. laikraščių paleistų gan- Įabaį norėjęs, gauti Paežerių 
dų apie kažkokią mano de- va]S(YiauS — nieko negavęs, 
rybas šu J* Pilsudskiu ir rpaįp esa padarvta dėl pato- 
šiaip Varšuvos vyriausybę,'^un(b raS() Ai(lasv 
kažkieno prikišimą man ap
rūpinimo Vilniaus lietuvių-' to galima padaryti to-, 
pinigais ar net pirkimo že-'^^as išvadas:
mes, namų . ir pan. pareis- 1. Patogumą čia reikia sil
kių,, jog 1) nei su J. Pilsud- prasti Vilkaviškio, Pilviš- 
skiu nei SU lenkų vyriaUsy- k'ių ir Marijampolės valš- 
bės žmonėmis nesimačiau ir čįams,
neieškojau . pasimatymo, 2_ Pftežėriu vals(,iui -š t() 
taip pat nemariau L. mi- n&ra, pategun;rti,.nes jis ;15da. 
nėtu p.p. Okulieio, ..TascoU .eket61ns; .
do, MedzinskiO;, Sviechovs-! .,
kio, Šetzelio, Beko ir t.t.. 3. Jei velionis Kudirka
tad ir kalbų su’ jais-apie, tie- atsikeltų, tai užprotestuotų 
tuvių būklę Vilniaus krašte l’rieš mainikavimų jo tėviš- 
a r lenkų Kepriklausomoje ar.
Lietuvoje neturėjau, jokių 
atmainų VVS darbe ar valdybių paliko vilkams pri- 
šiaip^l Nepriklausomoje Lie-1 baigti, 
tavoje nežadėjau, leidiniu i - 
apsigyventi nuolatos Vil-I 
niūjė . nesirūpinau,., pinigų f 
.Vilniaus lietuviams nėdą-1. 
viau, dvarų .nei ijąnių sau 
ar. kiiin kitam- nederėjau ir .
nepirkau, ; 2) Apie tai', jog

Vienas iš didžiausių ir

4. (tižu valsčių apskrities

%

KLASČIAŪS

CLINTON PARKAS
Pikutkains, baliams, koncertams 

Šokiams ir visokiems pasitinkami 
nimams smagiausia vieta Brook 
lyne-Maspethe. Jau laikas užsisa 
Ryti salę žiemos sezonui.
kcmp. Maspeth ir Betts Avė

JONAS KLASČIUS, Sav.
. Maspeth, L. L, N. Y.

Tel. Evergrcen . 6—5310

JOSEPH GARSZVA
GR AB ORIUS 

. . ----- IR—
BALSAMUOTOJAŠ 

231 REDFORD AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. Stagg 2—5043. Notary P.ublh

M. P. BADAS, INC.
BIELIAUSKAS

Graborius ir Balsamuotojas
660 Grand St., Brooklyn, N.Y

Tol. Stagg '2—0783 Notary Publi<

JŪSEPH LEVANDA
(LU VANDAV St< A.S) .

G R A B ORI U S
107 Union Avė., Brooklyn, N.'S

i s ' ’ Telephonė • Stagg 2—4409
i | ; NOTARY PUBLIC

Į RIEKS. RADZEVIČIUS
| G R A B O R I U S 
| 402 Metropolitan Avė.
j BROOKLYN, N. Y.
| Priešais Apreiškimo parapija 
| Bažnyčią.
|PrtTsamdau Automobilius Ves 
| tuvems, Krikštynoms ir yiso- 
Į. kiems pokyliams. . ‘

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Ai'e., Brooklyn

(‘ei, Evmi-eeh 6-M614 ,
t « f .ut,., l /5{.. . I.C.'i j

"j •
/ ■ <

1 ......... .... A_________________________ _

deiybomis.su
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